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BEVEZETŐ  

A népgazdaságunkban fontos szerepet betöltő mezőgazdaság 

fejlődése szoros összefüggésben, kölcsönhatásban van az or-

szág általános munkaerőhelyzetével. A mezőgazdasági kereső 

népesség számának változása alapvetően befolyásolta a nép-

gazdaság munkaerőmérlegének alakulását, más népgazdasági 

ágak fejlesztéséhez szükséges személyi feltételek megterem-

tését. 	 . 

A mezőgazdaság növekvő feladatait egyre kisebb létszámmal és 

nagyobb eszközfelhasználással oldotta meg. jelenleg hazánkban 

a mezőgazdasági keresők létszáma összhangban van adottságaink-

kal, a mezőgazdaság népgazdaságon belüli sulyával. A mezőgaz-

dasági termelést munkaerőgondok nem akadályozzák. 

Mindemellett változatlan gondokat vet fel a munkaerőmérleg . 

alakulásában a mezőgazdasági termelésre jellemző 'idényszerü- 

ség, illetve bizonyos munkaigényes kulturék /zöldség,' .gyü-

mölcs, szőlő/ zöldmunkái, valamint betakaritása. A népgazda- . 

cég jelenlegi munkaerőhelyzetében - de sehol a . vilá 'gon - nem 

lehet olyan munkaerőhelyzetet kialakítani, hogy a mezőgazdasá-

gi idényfeladatokat az üzem állományában levő munkaerő lássa 

el. Nem lehet olyan munkaerőpolitikét folytatni, amely az év 

legmagasabb igényéhez igazitja a munkaerőszükségletet. 

Néhány mezőgazdasági kultura esetében rendkivül magas.kézimun:  

ka igény  jelentkezik, aholis a megtermelt értéket igen rövid 

idő alatt és jó minőségben kell betakariteni. Ez -mind az 

igényes exportfeladatok teljesitése, mind a belföldi fogyasz- 

tók kielégitése szempontjából - alapvető érdek. 



Ebből következően a kézimunka igényes idényfeladatok megoldá-

sánál hosszú távon elengedhetetlen a külső munkaerő igénybe-

vétele. Viszonylag nagy létszámban, rugalmasan átcsoportosit-

hetó alkalmi munkaerő tartalékként elsősorban a katonák, a 

nyugdijasok, családtagok, a szabadságon levő más - nem mező-

gazdasági - szektorban foglalkoztatottak, és mindenek előtt a 

diákság mozgósitható. A betakaritás során hiányzó munkaerő 

pótlásakor mindenképpen a tanulóifjuság jelenti a legnagyobb 

számu és legszervezettebb erőt,  ezért az értékmentő munkában . 

való részvételük feltétlenül meghatározó jelentőségü. Nélkülük 

más formában és más módon - szinte lehetetlen volna egyes 

termények. időre történő betakaritása. /1980 ben  a szorgalmi 

időszakban a diákok által ledolgozott összes munkanapok száma 

megközelitette három és félmilliót, ami közel százezer fel 

nőtt egyhavi munkáját pótolta. /1/ 1982ben 80 ezer felnőtt 

dolgozó egy havi munkaidejének felelt meg a  bet ekeritási mun- 

kában való részvétel. /2/ 

A népgazdasági érdek kielégitésén túl azonban a diákf;oglalkoz. 

tatás jelentős tényező a munkára nevelés szempontjából  is. 

Fiaink, lányaink életre való felkészitése megköveteli, hogy 

megismertessük velük a kétkezi munka örömeit és nehézségeit.. 

Meg kell tanitanunk őket mindenek előtt a munka és a munkás 

megbecsülésére, saját képességeik kamatoztatáséra, a tágabb 

közösség érdekében való aktiv cselekvésre. Céljaink elérése 

érdekében megfelelő alkalom és egyben jó módszer is - termé-

szetesen a nevelő folyamatban jelentkező más. lehetőségek mel- 

lett - a mezőgazdasági kulturák őszi betakaritásában való 

szervezett részvétel. 
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Bár a diákok fizikai munkával eltöltött ideje a tanórák számá-

hoz viszonyitva nem számottevő, azonban a rövid időszakra spe-

ciális nevelési feladatok koncentrálódnak, s ezért a szerzett 

tapasztalatok, a levonható következtetések jelentőséget kapnak. 

E dolgozat célja, hogy - pedagógiai kutatás alapján - bemutas-

sa a diákfoglalkoztatás jellemző tapasztalatait, meghatározó 

összefüggéseit. 1980-ban vizsgálatot végeztünk a Gyöngyösi Ber-

ze Nagy János Gimnáziumban, ahol 132 első, második, harmadik és 

negyedik osztályos tanulót vontunk be a munkába. A reprezenta-

tiv felmérésben résztvevők körének kiválasztását az az alap-

feltételezés adta, mely szerint tiszta profilu gimnáziumi osz 

tályokban a munkára nevelés szempontjából nagyobb a jelentősé 

ge az őszi diákfoglalkoztatásnak, mint más.középfoku intézetek 

ben. /például szakközépiskolákban, szakmunkásképző intézetek- 

ben,.ahol a fizikai munka végzésére nagyobb' lehetőség van/ 

Indokolta - továbbá ennek a gimnáziumnak-e vizegálatba veló:be- 

vonását az is, hogy a tanulók ebből'az .intézményből egy.ter-

melőszövetkezetben dolgoztak, tehát a különböző 'korosztályok 

azonos körülmények között, azonos feltételek mellett végezték 

munkájukat. További érvként szolgált az is, hogy az iskola ta-

nulói között a megyei átlagnak megfelelő arányban vannak fizi 

kai dolgozók gyermekei, falun élő és bejáró diákok. A munkale-

hetőséget nyujtó termelőszövetkezet gazdálkodását tekintve át-

lagosnak minősithető. A diákok számára a dokumentumokban elő 

irt feltételek biztositották a folyamatos munkát... 



Véleményünk szerint ezek a tényezők alapot adnak arra, hogy a 

szerzett információkat úgy kezelhessük, mint általénositható 

más területen is érvényesnek feltételezhető tapasztalatokat, 

megnyilvánulásokat, jelenségeket. 

A kutatás célja:  

A diákfoglalkoztatás szinte valamennyi kérdése, vetülete sza-

bályozott. A Minisztertanács, az Állami Ifjusági Bizottság, a 

Müvelődési /oktatási/, Egészségügyi Minisztérium, a Mezőgazda-

sági és Élelmezésügyi Minisztérium, korábban a Munkaügyi Minisz-

térium meghatározta a foglalkoztatás célrendszerét, rendjét, 

feltételeit, értékelését, bérezééét. /2. és 3. sz. melléklet/ 

A jogszabályok végrehajtása változó eredményességgel -.történik. . 

Az. állami szervek folyamatos segitő, ellenőrző munkája lehető-

vé teszi _a tapasztalatgyüjtést.,Ezekből - a tapasztalatokból ki 

tűnik, hogy a diákfoglalkoztatással kapcsolatban két széfősé  

gee megnyilvánulás  érzékelhető. Az egyik megközelitésben csak 

a népgazdasági, gazdaságpolitikai célok, érdekek szem előtt. 

tartása jelenik meg, elhanyagolva a pedagógiai, nevelési fele- 

datokat. A másik megnyilvánulás jellemzője, hogy a nevelési 

aspektusokat hangsulyozva kizárólag a pedagógiai kérdésekre 

fekteti . a hangsulyt a foglalkozások elókészitésénél, bonyoli-

tásánál, értékelésénél. E megközelitések önkényesen. túlozzák 

el a tanulók foglalkoztatásának egyik vagy másik Oldalát. 



A foglalkoztatás harmadik jelentős célrendszerére, a pálya 

választás segitésére, a pályaorientálásra úgy tünik, kevés 

a célirányos odafigyelés. A munkára nevelés története messze-

menően igazolja a szélsőséges értelmezések és az ezekből kö-

vetkező helyenkénti rossz gyakorlat tarthatatlanságát. Be- 

bizonyosodott, hogy az oktatást nem lehet kizárólag a terme-

lési céloknak alárendelni, ugyanakkor helytelen magát a ter-

melést is egyoldaluan alárendelni az oktatás céljainak. 

A. Sz. Makarenko /1888-1939/ tapasztalatai alapján: a munka 

önmagában még nem pozitiv nevelési eszköz. /3/ Arra van te-

hét szükség, hogy társadalmilag hasznos tevékenység végzése 

során alakuljón ki a munkához való pozitiv viszony, a megfe-

lelő értékrendszer. Együttesen kell érvényesiteni a gazdaság- 

politikai és pedagógiai követelményeket, csak igy lesz ered-

ményes a diákfoglalkoztatás. Kádár 3ános mondta a K;SZ IX. 

Kongresszusán: 	a legjobb  pedagógia: feladatot adni és a '' 

feladat végzése közben nevelni," 

E helyes célkitüzést elismerve, megvalósitésát súrgetve, a dol- 

gozat  a  munkára nevelés kérdéseire tér ki, elhagyva a diákfog-

lalkoztatás gazdaságpolitikai összefüggéseinek taglalását. 

A kérdőives felmérés tapasztalatai alapján olyan általánosnak 

minősithető jelenségek, megnyilvánulások összegzését kivántuk 

bemutatni, melyek ráirányitják a diákfoglalkoztatásban érin-

tettek figyelmét egyrészt a jelenlegi gyakorlat helyességére, 

az esetleges továbbfejlesztés lehetőségeire, illetve ahol szük-

ségesnek látszik, új eszközök, formák alkalmazására, egyes 



tartalmi kérdések.kihangsulyozására, étértékelésére. Eddigi 

tapasztalataink ugyanis azt látszanak igazolni, hogy a munká-

ra nevelésben a diákok tényleges termelőmunkája még további  

lehetőségeket kinél. Egyetértünk azzal a közismert gondolat-

tal, hogy a fiatalok nevelésében jelentős szerepet kap az az 

élmény, melyet a termelőmunkával való közvetlen találkozás 

első éveiben szereznek. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a 

diákfoglalkoztatás elemeit tudatosan használjuk fel  a munká-

ra nevelésünk eredményesebbé tételéhez. Azt kell elérnünk, 

hogy a termelőmunkában töltött napok mindenütt szervesen il-

leszkedjenek a tanév oktatási rendjéhez- ahogyan azt az ide-

vonatkozó dokumentumok is megfogalmazzék 	és maradéktalanul 

szolgálják nevelési célkitüzéseinket, tudatositva a végzett 

munka hasznosságát, szükségességét, jelentőségét. 

Heves megye gazdasági jellegéből, szerkezetéből :.adódóan .a 

diákmunkaerőt - szorgalmi időben -kizárólagosan a betekeri 

tási munkában foglalkoztatjuk. A nagyarényu szőlő- és ző]dség-

termesztés igényli a szervezett kézi munkaerőt. Ez indokolja, 

hogy a dolgozat a mezőgazdaságban végzett diákfoglalkoztatás 

tapasztalatai alapján kiván foglalkozni a munkára nevelés né-

hány pedagógiai és szociológiai tapasztalataival. 

Figyelembe véve népgazdasági célkitüzéseinket, helyzetünket, 

nevelési cél- és eszközrendszerünket, valószinünek látszik, , 

hogy a diákfoglalkoztatás jelenlegi formája hosszabbtávon 

megmarad. Igy munkára nevelésünkben is  figyelembe vehetjük. 



Ebből adódóan szükséges foglalkozni azokkal a kérdésekkel, 

melyek a foglalkoztatásban rejlő nevelési lehetőségek jobb 

kihasználását segitik. 

A munkára nevelés néhány megfogalmazása a pedagógia történe- 

tében 

A nevelés - a szó általános értelmében - a társadalom alapvető-

en fontos tevékenysége, funkciója, melynek során az előző nem- 

zedékek ismereteinek, tapasztalatainak átszármaztatása törté- 

nik a fiatalabb nemzedék felé. Ez a tevékenység a társadalom 

fejlődésének korai szakaszában alakult ki, amikor a társadal-

mi tudat és a beszéd lehetővé tette az egyre gazdagodó tapasz- 

talatok átvételét, átadását, és maga az élet is sürgette a gyer-

mekek felnőtt életre való felkészitésében a körültekintőbb gon 

doskodást. A nevelés folyamatában kétféle tevékenység ötvöző-

dik. Egyrészt konzerváljuk, átszármaztatjuk a régi, felhalmo-

zott ismereteket, másrészt képessé tesszük ez ifju nemzedéket 

az ismeretek progressziv alkalmazására, az elődöktől örökölt 

természeti és társadalmi feltételek átalakitására, és a megvál-

toztatott világhoz való alkalmazkodásra. E kétféle funkció egy- 

máshoz viszonyitott aránya változott a neveléstörténet során. 

Mindaddig, amig a társadalmi fejlődés lassu volt, a nevelésnek 

a régit megőrző szerepe állt előtérben. A nevélésnek a jövőre 

felkészitő szerepe a 18. század végén, az első ipari forrada-

lom hatására erősödött.  A második világháboru után kibontakoz ó . 

tudományos-technikai forradalom pedig rövid idő alatt olyan 

gyors változásokat hozott létre, melyhez korábban évszázadok 

kellettek. 



Ebből adódóan a fiatalokat alkalmassá kell tenni a gyors vál-

tozások aktiv követésére, igy korunkban a nevelés jövőre fel-

készitő folyamata 611 a nevelés középpontjában. /4/ 

A nevelés konkrét társadalmi viszonyok között folyik, együtt 

változik, fejlődik a társadalommál. Az adott társadalom más-

más követelményt támaszt a neveléssel szemben. A nevelés min 

den osztálytársadalomban osztályjellegű, az osztályha rc fontos 

eszköze. Az uralkodó osztály ideológiája az egész nevelést st 

hatja, saját: érdekeinek megfelelő világnézetet, erkölcsi fel 

fogást, izlést igyekszik kialakitani. A.szocialista társadalom 

- mint átmenet a kapitalizmusból a kommunizmusba 	szintén osz- 

tálytársadalom, nevelése osztélytartalmu, de a megelőző korok 

nevelésétől eltérő különbségekkel 'rendelkezik. Amunkásosztály. 

történelmi hivatása véget vetni a gazdasági és. társadalmi egyen-

lőtlenségnek, felszámolni az osztálytagozódást,. A..nevelést a 

szocializmus időszakában a munkásosztálynak ezek az egyetemes 

haladást kifejező érdekei határozzák meg, a .nevelés tehát minő -

ségi különbséget mutat az előző. korok nevelésétől,.amennyiben. 

a széles dolgozó tömegek érdekeit szolgálja. /5/.A társadalom 

által támasztott nevelési célok és követelmények egybeesnek a 

széles néprétegek egyéni törekvéseivel, valódi érdekeivel. 

A szocialista iskolának mindezek figyelembevételével kell meg-

határoznia feladatait, célkitüzéseit. Napjaink nevelőmunkájá-

ban figyelembe kell venni, hogy életünk minden területén - gaz-

dasági, politikai, kulturális területen - "előtérbe kerülnek a 

tudati elemek, jelentősebb szerepet kap az emberi tényező."/6/ 
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Csak sokoldaluan képzett, alkotó gondolkodásra képes egyének-

kel tudjuk céljainkat megvalósitani. A nagyobb követelmények - _ 

nek való megfelelés szükségessé teszi, hogy előtérbe kerüljön 

az iskola életre való felkészitésének funkciója. Korunk tudo-

mányos- technikai' fejlődése következtében a pedagógia és a 

gazdaság között szoros kapcsolat jött létre. Csak a korszerű 

ismeretek birtokában képes az egyén eredményesen részt venni a 

termelési folyamatokban, hiszen a tudományos felismerések fo-

kozotté ütemben lépnek be a termelésbe, növekszik  a  termelés 

szellemi potenciája, ezáltal a termelékenység növekedésében 

fokozódik az elméleti ismeretek szerepe és jelentősége. /7/ 

Mindez megköveteli a gondolkodásra, az önálló ismeretszerzés 

re való nevelés hangsulyozását, a képességek kibontakoztaté- 

sát, Itt -- szocialista társadalmunk célkitüzései alapján • a . 

képességet nem szükitjük le csupán a szellemi oldalra. l `mü 

veltségeszmény szerves részének tekintjük a •technikai össze- 

tevőket is..Sajnálatos, hogy a pedagógiai gyakorlat nem Minden 

'esetben tükrözi ezt, és maga a közvélemény'sem integrálta még :  

teljeskörüen a müveltségtertalomba a technikai világot. 

A munkára nevelés témakörében szólni kell arról, hogy a tanuló  

legfontosabb munkája a tanulás. E tevékenységben jelentős sze 

repet kap a munkaerkölcs  fejlesztése. /rendszeretet,•önfegye-

lem, pontosság, kötelességérzet, és más egyéb pozitiv személyi 

ségjegyek kialakitása/ Kisgyermekkortól kezdve ki kell alakita 

punk a tanuláshoz - mint munkához 	való pozitiv hozzáállást, 

és az igy formálódó értékeket meg: kell követelnünk más tanulói 

tevékenységi területeken is. 
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Arra van szükség, hogy a tanulók helyes értékrend alapján 

itéljék meg mások és saját maguk tanulmányi munkáját, alap-

követelmény legyen egymással szemben is a képesség szerinti 

tanulás, vagyis. értékrendjük a szocialista elvárás szerint 

alakuljon a tanulásban, a munkához való viszonyban. 

A neveléstudomány' és a nevelési gyakorlat a munkát széleskörű 

fogalomként használja,.és•a legkülönbözőbb tevékenységi for-

mákat, tehát a szellemit is, a munkára nevelés fogalmi körébe 

veszi. A munkát definiálva: a közösség érdekében végzett.cse-

lekvést hangsulyozza, mint legfontosabb tényezőt, mely megha-

tározott cél elérése érdekében folyik.. A  társadalmi munkamag- 

osztás bármely pontján a szivesen végzett tevékenység, a tár-

sédalmi munkatevékenységre vonatkozó helyes nézetek kialakitésa, 

a munka eredményének megbecsülése, és az ezekhez kapcsolódó po 

zitiv normák megléte a kivánalom, ezért az életre előkészit8. 

iskolában ezek fontos helyet kell, ahogy kapjanak. Értelmezésünk 

szerint minden társadalmi tevékenységnek megvan e maga értéke, 

ezért  nem lehet szembeállitani a fizikai és a szellemi munkát , . : 

vagy .rangsorba szedni a különböző szakmákat. /8/ Ebből követ-

kezik, hogy a munkához való szocialista viszony kiálakitása  

minden tanuló esetében fontos követelmény, függetlenül attól, 

hogy a társadalmi munkamegosztásban majd milyen helyet foglal . 

el. Nevelésünkben tehát a munkára nevelésnek, a munkához való ; 

szocialista viszony kialakitásának igen fontos helyet kell kap- . 

nia. A nevelés pedig, mint a szocialista személyiség kialaki- 

tósának folyamata, magában foglalja a különböző tevékenység-

rendszerek koordinációjának, együtthatósának szükségeseégét./9/ 
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A különböző nevelési eszmerend szerek, területek között.szo-

ros összefüggés. van, elválaszthatatlanok egymástól és egymás-

sal kölcsönhatásban vezetnek.a nevelési célkitüzések megvalö-

sitása felé. Igazolja ezt A. Sz. Makarenko /1888-1939/ megél-

lapitása is, miszerint "Annyi bizonyos, hogy a munka a vele 

párhuzamosan haladó képzés, politikai és társadalmi nevelés 

nélkül semmiféle nevelő eredménnyel nem jár, hanem semleges 

folyamat marad." /10/ A munkára nevelés fő területe ugyan ma- 

ga a munkafolyamat, de ennek más nevelési tényezőkkel is pá- 

rosulnia kell /pl: világnézeti, esztétikai, állampolgári_stb. 

élmény!, ellenkező esetben a munkanem éri el a kivánt'neve 

.lő hatást. V.A. Szuhomlinszkij,/1918-1970/ is ezt támasztja 

alá "A kommunista személyiség nevelése" cimü munkájában: 

"A munkának nagy nevelőereje van. Oe csak akkor válik azzá, 

ha az ember a munkában megtalálja önmagát, megismeri erőit, 

képességeit, adottságait. Vagyis a munka csak akkor lesz 

 nevelőerő, ha megkedvelte ez ember." A munkára.neve- 

lés tehát az egész ember formálásának része. Ez pedig nem- 

csak azt jelenti, hogy a munkára nevelésben jelen kell lennie. 

más nevelési területeknek, hanem azt is, hogy a munkára neve-

lés eredményessége kihat az egész személyiség pozitív ale  

kulására. A sokoldalu 	képzés eszménye,a szocializmus fel- 

épitésében alkotó módon résztvevő emberek nevelése bonyolult, 

egymással szoros kölcsönhatásban lévő tevékenységrendszerek 

feladatainak megoldásával valósulhat meg. /11/ . 
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A munkára nevelés hazai történetének  

vázlatos áttekintése  

Nevelésünk alapvetően fontos kérdése, hogy a tanulók aktivitá-

sának fokozásával, alkotó munkában való részvételével a valós 

életre készitsük fel a szocializmus sokoldaluan képzett épitő-

it. Munkánkban nagy segitségűnkre lehet haladó hagyományaink 

feltárása, alkalmazása, a neveléstörténet tanulmányozása. A ne-

veléstörténet bemutatja a szocialista pedagógia és a  múlt hala-

dó hagyományainak kapcsolatát, és értékeli a régit messze túlw 

haladó többletét, új vonását és jelentőségét. A történelmi fej- 

lődés bemutatásával bizonyitja a minőségi különbséget a polgári 

pedagógia és a szocialista pedagógia között. A neveléstörténet 

- ennek részeként 	a munkára nevelés története - ugyanakkor. 

segitséget nyújthat a mai kérdések közötti eligazodáshoz, fe1a 

dataink eredményesebb végzéséhez. /12/ A fizikai munkára neve- 

lés gondolata változó formában ugyan, de újra és újra felmerül 

e nevelés történetében. "A legnagyobb pedagógiai gondolkodók 
sohasem érték be az ember értelmi képességeinek egyoldalu fej-

lesztésével, hanem mindig sokoldalu, teljes értékü személyiség 

kialakitására törekedtek, s a fizikai munkát is e sokoldalu 

személyiség kielakitása integráns elemének tartották." /13/ 

Elgondolásaik azonban a könyvek lapjairól nem keltek életre, 

vagy csupán kisérletek formájában rövid ideig funkcionáltak. 

A-magyar  neveléstörténetében először  a XV-XVI. századi évek-

ben folyt  rendszeres  munkaoktatás. 
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A feudalizmus  társadalmi szerkezetében a céhrendszerrel lépett 

szinre a kézmüvesréteg. Megerősödésükben, felemelkedésükben 

nagy szerepe volt a céhes oktatásnak. A céhes oktatás előre- 

mutató tartalmi vonása, hogy a társadalom vezető rétegét je-

lentő papság és nemesség felfogáséval szemben a mesterség, 

tehát a fizikai munka tökéletes elsajátitása volt a célja. 

A céhes oktatás világi irányultságu volt, szemben a korszak 

egyházi iskoláival. /világi volt az oktatás tartalma, az ok-

tatást motiváló inditékok, illetve az oktatók maguk is/ Uj vo-

nás a pedagógia történetében, hogy az itt elsajótitott isme-

retek a gyakorlati életre készitették elő a jelölteket.  A 

 több területen folyt: a manuális munkaoktatást jól ki-

egészitették a sport - és katonai gyakorlatok, az intellektu-

ális ismeretek és készségek, az irás, számolás, olvasás. 

Mindezeket egybevetve a céhes oktatás és nevelés fontos esz-

köze volt a társadalom fejlődésének, előbbrehaladásánek. , /14/ . 

A XVI. - XVII. században mind a katolikus mind a protestáns 

iskolát a verbalizmus, az üres szócséplés jellemezte. A tár 

sadalmi fejlődés túlhaladta ezt az iskolázást, újat, korsze- 

rübbet követelt, amit a XVII. században elsősorban a természet-

tudományok, a matematika, a termelési és mechanikai ismeretek 

jelentettek. A század pedagógusai közül elsőként Tolnai Dali  

János sárospataki tanár /1606-1660/ munkájában kaptak helyet 

a technikai, termelési ismeretek. Tolnai Hollandiában. tanult. 

G.Amesiusnak a hive /1576-1633/ 	és mindent elkövetett, hogy 

a polgárság vezető ideológiáját, a puritanizmust Magyarországon 

meghonositsa. Tanitványait  a fizikai munka  fontosságának fel- 



- 14 - 

ismerésére, az ilyen munkát végző emberek megbecsülésére, fel-

emelkedésük segitésére. neveli. Sárospatakon a régi könyveket 

kiselejtezte,Amesius müveiből tanitott. Többek között előadta 

a Technometriát, amely a század második felében Magyarországon 

is megjelent. Ez a mü ismerteti mindazokat a tudományokat, mű-

vészeteket, mesterségeket, amelyeket - a puriténus felfogás 

szerint-.minden müvelt embernek ismernie kellett. Mér önmagában 

az is forradalmi tett volt, hogy a mesterségeket együtt emlí-

tette a tudományokkal és müvészetekkel. A fizikai munkát a 

"szabad művészetek" /artes liberales/ rangjára emelte, és hir-

dette, hogy az előrehaladás szempontjából a munka igen lénye-

ges - és nem lenézést érdemlő- tevékenység. /15/ A z  uralkodó 

osztály tagjai nem nézték jó szemmel az új tanitásokat. Tolnai 

három- és félesztendei tanitás után kénytelen volt elhagyni 

Sárospatakot. 

Néhány évvel később Hollandiából hazatért  Apáczai Csere János,  

/1625-1654/ a magyar nevelésügy egyik kiemelkedő uttörője,saki 

a gyulafehérvári kollégium katedrájáról hirdetett alapvető re-

formokat. Fontosnak tartotta a matematika, a természettudomá- 

nyok, a gyakorlati termelési ismeretek tanitását, az irás és . 

az olvasás széleskörű elterjesztését. /SŐrgette az anyanyelvü 

alsó iskolák felállitását./ Oktató munkájában a Technometriára 

és Comenius Ámos János /1592-1670/, a kiváló cseh pedagógus 

müveire hagyatkozott, illetve saját müvét, a Magyar Encyclo-

paediát szánta tankönyvnek, amely magyar nyelven tartalmazta 

a korabeli haladó tudományos ismereteket. Apáczai nevelési esz-

ménye az anyanyelven irni - olvasni tudó, a legfontosabb pol-

gári tudományokban jártas, az ipari mesterségekben is tájéko- 
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zott, és ezeket értékelő emberek, akik a mindennapokban is tud-

ják "miket kell életekben tanulniok." /16/ Comenius Ámos János-

nak a hires pedagógusnak és irónak /1592-1670/ a tevékenysége 

szintén összefügg a munkára nevelés hazai történetével, hiszen 

életének egy rövid szakaszát Sárospatakon töltötte. Azt vallotta, 

hogy az ember müveltsége csak akkor lehet teljes, ha kézügyes-

ségét, gondolkodóképességét és beszédkészségét egyaránt fejlesz-

ti. Nála a kultura fogalmába a kétkezi munka is szervesen bele-

tartozott. /17/ Az ismeret és cselekvőképesség összekapcsolá-

sát fontosnak tartotta. Coménius kisérletet tett arra, hogy a 

termelési ismeretek oktatása beépüljön az iskolarendszerbe. 

Müvei - elsősorban a  Janus  és az Orbis Pictus - részletes isme-

reteket tartalmaznak a természettudományok, technikai ismeretek 

tárgyköréből. Az Orbis Pictus /Létható Világ/ közel 50 ipari 

mesterséget ábrázol, bemutatva a munkafolyamatokat, a munkát 

végző embert. A cselekedtetést - mivel nem álltak rendelkezés- 

re megfélelő mühelyek 	az iskoladráma tárgykörébe utalta. 

Egy szindarabot a mesterségek világának szentelt /mundus arti- . 

ficalis/. Az előadások nézőközönségét is igyekezett a fizikai  

munka megbecsülésére nevelni: "... ne történjék meg, hogy bi- 

zonyos éretlen emberek nevetéseikkel, vagy más módon zavarják 

a tiszteletet parancsoló munkának, az egyes mesterségeknek itt 

következő bemutatását." /18/ Néhány éves működés után azonban 

eltávozott Sárospatakról és hosszú idő telt el addig, mig a 

pedagógiában,-igy a munkára nevelésben is - haladó szellemű 

kiemelkedő személyiség lépett katedrára. 	. 

A XVIII. században Európa fejlett országaiban megingott a feu-

dális rend, egyre inkább a tőkés termelési forma hóditott. 
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Magyarországon lassubb volt a polgári átalakulás, fe,iiletle 

nebb volt az ipar, a nemesség mereven r'agaszkodot.t a rendi 

kiváltságokhoz. Ez a tény meghatározta a nevelés.- oktatás - 

kereteit és lehetőségeit is. Nehezen terjedtek az új eszmék, 

a század pedagógusainak sulyos küzdelmet kellett vivniuk az 

új tanok megvalósitásáért. Bél Mátyás /1684-1749/ pozsonyi 

tanár, és Maróthi György /1715-1744/ debreceni kollégiumi ta-

nár pedagógiája olyan elemeket tartalmazott, amelyek tükröz - 

ték a haladó polgári eszméket, és bizonyos kezdeményezést . 

jelentettek az oktatás gyakorlatiasabbá tételére. 

A gyakorlati oktatás meghonositása szempontjából csekély je-

lentősége volt a Ratio Educationisnak. A Ratio nem tudott sza- 

kitani a múlttal, csupán olyan engedményekre szoritkozott, ame-

lyek.az állam érdekét szolgálták. Szervezeti, intézkedései el- 

lenére tehát sem tartalmi, sem formai tekintetben nem hozott 

gyökeres változást. /19/ A Ratio Educationist a haladó peda-

gógus körökből sok kritika érte. Egyre sürgetőbbé vált a kor- 

szerű műveltségtartalom iskolai közvetitése. Ennek a törekvés-

nek a megvalósitója Tessedik Sámuel /1742-1820/ . a népművelés, 

a munkára nevelés kiemelkedő alakja lett. Gyakorlati Gazda- 

sági és Ipariskolájában a néposztály fiai számára teremtett 

alkalmat ahhoz, hogy "... megtanulhassák mindazt, amit az 

élet különböző'időszakáiban, körülményeiben az embernek, a 

köztársaság gondos polgárának tudni kivánatos."./20/ Intéze 

tében tevékeny gazdákat, serény mesterembereket, szorgalmas 

kereskedőket akart képezni. /27/ Az oktatást tehát a.gyakor-

latiasság.irányában szervezte meg. Intézetében meghonositotta 

munkáltató oktatást, munkával akart munkára nevelni, ugyan- 
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akkor elismerte az értelmi nevelés . fontosságát is. Igy Tesse 

dik iskolájában megvalósult a munka és a tanulás kooperáció-

ja. Az oktatásban megnyilvánuló intellektuális célkitüzések 

biztositották, hogy a tanulók értelmi fejlesztése ne szorul- . 

jon háttérbe a gyakorlati képzéssel szemben .  Tevékenysége eu-

rópai hirre tett szert, a későbbi időszakok pedagógiai tevé-

kenységére is nagy hatással volt. Ellenfelei - néhány éves 

müködése után - megakadályozták intézetének továbbélését, ne-

hezitették eszméinek továbbterjedését. 

A XVIII. század végén Festetics György /1755-1819/, a haladó 

törekvéseket támogató nagybirtokos első hazai felsőoktatási 

tanintézetében a. gazdasági vezetés. ismeretéit tanitották, 

ahol az elméleti képzést alapős gyakorlati ismerettel, munká-

ra neveléssel kötötték egybe. Olyan ismereteket kivántak 

nyújtani, amelyek birtokában a. leendő gazdák ".,. célszerű  

en intézhessenek el minden  olyan dolgot a mezőgazdaság-terén,. 

.ami a termelésre, gyártásra, adás-vevésre, vonatkozik...° /22/ 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátitásán túl konkrét. : 

munkát is végeztek a hallgatók az állattenyésztésben, növény 

termesztésben, kertészetben, stb. Az elméleti órákra és az 

órákra való felkészülésre kevesebb időt forditottak, mint a. . 

gyakorlati elfoglaltságra. 

A XIX. század  elején érvényben. lévő tantervek szinte seimi- -

lyen, vagy csak igen csekély szerepet szántak.a munkára. neve 

• lésnek. A latinos kultura erősen tartotta magát., az iskolá 

kat irányitó egyházi szervek•ellenálltak az újitó törekvések 

nek. Ennek ellenére elsősorban a.-protestáns kollégiumokban 
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/Sárospatak, Debrecen, Pápa/ . készültek olyan tervezetek, me-

lyekben areálisabb képzés és nevelés igényeire vonatkozóan  

fogalmazódtak meg elképzelések. Ezek a tervezetek tisztelet-

re méltó teret biztositottak a munkára nevelésnek. Bevezeté-

sükre ugyan nem került sor, de hatásuk felfedezhető a közok-

tatás fejlődésében. A közoktatás ügyével a reformkori ország-

gyülések is foglalkoztak. A kor kiemelkedő .  személyiségei  - 

Kölcsey Ferenc /1790-1838/, Kossuth Lajos /1802-1894/, Széc-

henyi István /1791-1860/, Táncsics Mihály /1799-1884/ - is  

nagy figyelmet szenteltek az oktatásügy fejlesztésének. Gaz-

dasági szempontu iskolázást, iparoktatást, az elméleti és a  

gyakorlati oktatás összekapcsolását követelték. A tantervi  

reformmunkálatok is az életre és a munkára nevelés kérdése  

felé irányultak. Mednyánszky Alajos  közoktatéspolitikus . 

/1784-1844/ a Scholae inductriales tervének°kidolgozásával  

először jelentkezett a magyar közoktatás történetében ipari  

- mezőgazdasági és kereskedelmi tagozatból álló egységes  

szakoktatási rendszerrel. Terve nem valósult meg,  de kedve-  

zően befolyásolta 1846-ban a József ipartanoda felóllitását.  

Ezen kivül számos reformjavaslat foglalkozott az industriális . 

iskolák eszméjével.  Joó János  tanárpublicista /J807-1874/,  

Fáy András  iró /1786-1864/, Gönczy Pál  pedagógus /1817-1892/  

munkássága érdemel elsősorban emlitést.  

A reformkor haladó nemzetgazdászai, nevelői rámutattak az  

évszázadok óta fennálló, elmaradott népoktatás hiányossá  

gaira is, melynek elavult szervezete, tananyaga.és tanitási  

~ 
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módszere mér nem felelt meg a kor gazdasági, társadalmi kö-

vetelményeinek. /23/ Mindezt egyértelműen bizonyitotta a 

magyar társadalom óriási többségét alkotó parasztság elmara-  

dottsága. A jobb, korszerűbb és gyakorlati irányu népiskolai 

oktatás hiveinek sok akadályt kellett leküzdeniük /pl. : az egy-

ház ellenállása, a tanitók ilyen irányu képzetlensége, a pa-

rasztság idegenkedése/. Elképzeléseik szerény mértékű megye-

lósitását jelentette, hogy az elemi iskolák mellett 1853-ban 

mintakertek, faiskolák kialakitését irtók elő, amelyek a gya-

korlati képzés céljait szolgálták volna. Ez a kezdeményezés 

rövid időn belül - elsősorban a parasztság ellenkezése miatt-

megbukott. /24/ 

Az 1868. évi népiskolai törvény - a több évtizedes követelés 

eredményeként - előirta a mezőgazdasági ismeretek oktatását. 

a népiskolákban és a felsőbb népiskolákban, de nem intézke-

dett a szakiskolai képzésről. ,  A szakiskolák a Földmivelés 

ügyi Minisztérium kezében voltak, ezért az elemi.iskoléra épü 

lő egységes szakoktatási rendszer nem valósult meg. A.törvény 

megszületését követő évek tanterveibe beépültek a szükséges-

nek vélt ismeretek. Az 1882. évi tanterv engedélyezte az'ipa-

ri jellegü képzést is, ha a környék lakossága többségében e 

népgazdasági ágban kereste kenyerét. A kiegyezést követő ' is-

kolatörvények biztositottak tehát némi lehetőséget a gyakor-

lati oktatásra, de erősen leszűkitve, és "alig'vették figye-

lembe egyetemes nevelési jelentőségét." /25/ Az előirt gya-

korlókerteket /faiskolákat/ sok.helyen még ki sem.jelölték, 

vagy ha igen, az a rossz talajminőség miatt használhatatlan 
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volt. Kevés olyan hely akadt, ahol a parasztság felnövekvő. 

nemzedéke valóban hasznos isme retekre tett volna szert. 

A XIX. század végére aztán világossá vált, hogy a törvény 

előirásait ezen a módon nem lehet elérni. Halász Ferenc 

pedagógus /1849-1910/,Bereg vármegye tanfelügyelője készi-

tett reformtervet a gyakorlati oktatáshoz, amelyben egy új 

iskolatipus, a gazdasági ismétlőiskola koncepcióját dolgoz-

ta ki. Az 1896-os tanterv ős utesitás hatására létrejöttek 

az elemi iskola fölé szervezve a gazdasági ismétlő iskolák, -

önálló szervezetben pedig a szaktanitós gazdasági iskolák. 

Az első világháboruig fokozatosan emelkedett ezen iskolák 

száma,. de az. eredmény szerénységét mutatja; hogy az 1912/13-

as tanévben á .gyermekek 1/4-e még mindig nem járt rendszer.  

resen a továbbképző iskolákba. /26/ 

Századunk elején a modernizálódó magyar társédalom objektiv 

igényeként. jelentkezett a hagyományos tanulóiskola átalski 

tőse. Legfigyelemreméltóbb ebben az időszakban Negy László  

nak /1857-1931/, a századelő legjelentősebb pedagágu8ának 

munka-oktatási koncepciója, amely a tanulók érdeklődésére, 

aktivitására épül. Fontosnak tartotta a 'cselekedtetést, . 

hagyományos tárgyakhoz kapcsolódó kézi tevékenységet, a szel- 

lemi és manuális cselekvés összhangját. Nem helyeselte a  ké-

zimunka külön tárgyként való kezelését, az elkotó:munkát 

tette alapvető metodikai elvvé. Nagy László életműve az ok-

tatás ős az érdeklődés összefüggéseiről, az Önálló probléma-

és feladatmegoldások jelentőségéről, az aktivitás és az 
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akaratnevelés közvetlen kápcsolatárál, valamint az alkotó 

munkáról kifejtett véleménye nagyjelentőségű hagyatéka peda-

gógiatörténetünknek. /27/ 

A század eleji munkaiskolai törekvések kedvező hatást gyako-

roltak az oktatásra, lazitották az iskolák egyoldalu verbaliz-

musát, gyermekközpontubbá tették az oktatást, javították a 

nevelő és a növendék viszonyát, de a munkára nevelés felada-

tát nem oldották meg. Hatásuk azonban a Tanácsköztársaság 

tantervi reformjaiban jelentősen érződik. 

A Tanácsköztársaság  idején a munkaiskola mégvalósitásának • 

útjából elhárultak az akadályok, hozzáláttak a tervek, re-

formjavaslatok kidolgozásához, Az elgondolások szerint a . 

nyolcosztályos elemi iskolában agykézimunka-oktatásnak. és a 

• mühelyi oktatásnak nagy szerepe.lett volna..Rámutattak arra,_ 

hogy "az új társadalomnak alapos.ismeretekkel..rendelkező 

termelőmunka•végzésére alkalmas nemzedéket kell nevelni." 

/28/ A tervezet készitői szerint a.lányok és e fiuk munka 

oktatásának - elemi iskolai fokon -fő vonalaiban meg kell 

egyeznie. /utaltak a nők társadalmi helyzetének•megváltozá 

sóra/ A gyakorlati életre való.felkészités folyamatában.a 

munkaoktatáson kivül igen nagy jelentőséget tulajdonitottak 

a szaktárgyi' ismereteknek,. a gondolkodásra nevelésnek. A 

középiskola tanterveiben is Arra törekedtek, hogy a mun -

kaiskolával kapcsolatos elképzeléseket érvényesitsék.•Leg-. 

.fontosabb feladatnak a tanulók világnézeti -nevelését, tudo 

mányos világszemléletének kialakitását tekintették, Nagy  
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hangsulyt helyeztek az önálló tanulói munkára.. A  középisko-

lákban nem tartották indokoltnak a mühelymunkát. A gyakor-

lati foglalkozások lebonyolitására elegendőnek vélték a 

laboratóriumot. E koncepcióból arra lehet következtetni, 

hogy a középiskolát felsőbb tanulmányok előkészitésére szán-

ták. A reformjavaslatok négy osztályos szakiskolák megszer-

vezését is tartalmazták, ahol a gyakorlati pályára készi- 

tették volna fel az ifjuságot /ipari, mezőgazdasági, elosz-

tó üzemi szakiskola/. /29/ Perspektivikus feladatként meg-

fogalmazódott 	- szovjet iskolai dokumentumok hatására 

a politechnikai munkaiskola megszervezésének igénye is, 

ahol az ismeretek termelőmunkával való összekapcsolása, a 

különböző társadalmi összefüggések megismerése lett volna 

a követelmény. A tanácsköztársasági reformjavaslatokból, a 

megtett intézkedésekből kitünik, hogy  a közoktatáspolitika  

irányitói. európai tájékozottsággal rendelkező, a  hazai fej-

lődés sajátosságait és a történelmi előzményeket ismerő és 

mérlegelő szakemberek voltak, akik a korszerű pedagógiai  

felfogás érvényesitésére törekedtek.  /30/ 

A két világháboru közötti időben  tett intézkedések /1922-

ben/ a gazdasági és szaktanitós gazdasági iskolák további 

szervezését kivánták előmozditani. Ennek hatására megszilár-

dult a Tanácsköztársaság előtti iskolaszervezet, magán hor- 

dozva sok gondot és problémát. Ilyenek: nem szervezték meg 

sok helyen a gazdasági /ismétlő/ iskolát, melynek következ-

tében a 13-15 éves koru gyermekeknek mintegy fele nem vett 

részt iskolai oktatásban, tehát a parasztifjuség tekintélyes . 
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része gyakorlati továbbképzés nélkül maradt. /31/ Ebben a 

korszakban a reformpedagógia képviselői fejtettek ki haladó 

pedagógiai munkásságot. Terveik megvalósitására iskolát ala-

pitottak. /Nemesné Müller Márta Családi Iskolája, a szegedi 

gyakorló polgári iskola Cselekvés Iskolája./ Ezek az intéz-

mények a burzsoá államhatalom keretei között maradva adtak 

figyelemre méltó ujitásokat /tanulói aktivitás, tanulói sze-

mélyiség iránti tisztelet, tantervi anyag újszerű csoporto-

sitása, egyéni képességek fejlesztése, önálló és csoport 

munka/. 

A felszabadulás után az,általános iskola  első  koncepciója 

tankönyviróknak adott szempontok, tantervek tanusága 

szerint 	a munka megbecsülésére, szeretetére, a helyes  

munkaerkölcsre kivánta nevelni a növendékeket. Előirtók, 

hogy minden oktatási mozzanat az "élet szemléletéből in-

duljon ki, és a megismerés után az életre mutasson és has- 

son vissza." /32/ 

Az általános iskola tantervében szerepelt  kézimunka, mühely  

gyakorlat, gazdasági gyakorlat. A kézimunkét az anyag meg- 

értésére, vagy a megértett anyag elmélyitésére és begyakor-

lására szánták. 	Gazdasági gyakorlatokon cél volt a mező- 

gazdasági, kertészeti, háziipari munkák megismerése, a 

munka megbecsülése, a kézügyesség fejlesztése. E témakö-

rökben megismerkedhettek a tanulók a konyhakerti növény-

termesztéssel, gyümölcstermesztéssel, baromfitartással, 

a szántóföldi növénytermesztés alapmunkálataival, a szőlő-

müveléssel. Mühelygyakorlatokon a mindennapi életben szükséges 
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gyakorlati anyag- és szerszámismeret, az ipari életpályák meg-

ismerése, a munkaszeretet elmélyitése, a kézügyesség fejleszté-

se volt a cél. Évfolyamonként papir, fém- és 'famunkák váltako-

zását irtók elő. A tantervvel kapcsolatban megállapitható, hogy 

"a munkaoktatást lényegében a gyakorlati munkákra korlátozta, a 

különböző tantárgyakat nem kapcsolta eléggé össze a gyakorlatok-

kal, sőt az egyes tantárgyakban /a tanitási anyag igén nagymér-

ték, megnövelésével/nem is biztositott lehetőséget munkáltatás-

ra". /33/ 

A tanterv megvalósitásáról viszonylag kevés adat található. 

Annyi bizonyos, hogy iskoláink döntő többségében a személyi és 

tárgyi feltételek nehezitették a végrehajtást. Iskoláinkban ál-

talában nem voltak mühelyek, hiányoztak a szaktanárok. Az elő-

irásoknak megfelelően kevés helyen sikerült megszervezni a gya-

korlatokat. A  tanterv azonban új távlatokat nyitott a nevelés-

bnn. Lehetőséget biztositott az útkeresésre, "a fejlődésben 

elértük az eddig előttünk haladó, munkaiskolai kisérlet_eket. 

már régebben is végző nyugati államokat. /34/ 

A Magyar Dolgozók Pártja 1948-as programnyilatkozatában az ok- 

tatás és a munkára nevelés összekapcsolását követelte az ál-

talános müveltség és a müszaki müveltség összeegyeztetése ér-

dekében. /35/ A célkitüzés megvalósulását nehezitette, hogy a 

nevelőmunkában a korábbi nevelés egyes elemei még tartották 

magukat, a munkára nevelést nem tartották az egész nevelés 

szerves részének. Az 50-es évek elején  több miniszteri utasí-

tás szólt arról, hogy "... az eddigieknél  fokozottabban a  

gyakorlati életre, a termelés területén való tájékozódásra 



kell nevelni a tanulóifjuságot," mivel az általános és közép-

iskola'befejezése után egyre több tanuló a termelésben fog el-

helyezkedni." /36/ A DISZ is. hozott határozatokat ezzel a fela-

dattal kapcsolatban'a közhasznu társadalmi munkáról, a techni-

kai szakkörökről, ."Ifju mester próbé"-ról.  Az 1950 -es tanterv, 

mely sok tekintetben figyelmen.kivűl hagyta a lehetőségeket 

/maximalizmussal is szokták illetni/, a gyakorlati munka és 

munkaoktatás terén az 1946-os tantervhez képest visszalépést 

jelentett. Megszüntek a választható tantárgyak, s köztük a ke-

reskedelmi, gazdasági, háztartási gyakorlat cimü tantárgy is. 

A MDP Központi Bizottságának 1954. évi határózata  ismét fog- 

lalkozott az iskolai tantervekkel: "Uj tanterveink biztosit 

sák az elmélet és gyakorlat szoros egységét. Allapitsák meg 

azokat a legfontosabb technikai és technológiai elapiemerete- 

ket, amelyekkel a tananyagot. ki. kell egésziteni,.A tantervek-

nek tartalmazniok kell azokat p kötelező kirándulásokat, ter-

melési gyakorlatokat, kisérleteket,.melyek elősegitik a . modern 

gagyiparban ős a mezőgazdaságban való tájékozódást., megismer-

tetik tanulóinkkal hazánk földjét és népünk életét"./37/, 

Még ez évben sor került a Pedagógiai Tudományos Intézet létre-

hozására, amely a munkára nevelés célkitüzéseinek megvalósitá-

sában jelentős szerepet vállalt. 

Az 1955-ben összehivott országos pedagógiai anké-ton  meglehető-

sen éles kritikával szóltak a jelenlevők a munkára. nevelés 

helyzetéről: "A kérdéssel való foglalkozást halaszthatatlanná 

teszi az a körülmény, hogy nem tudjuk kielégitően előkészite-- 

ni ifjuságunkat a munkás tevékenységre, nem szoktatjuk hozzá 
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ifjainkat a fizikai munkához, nem fejlesztjük 'ki bennük kelló- 

•képpen a munka iránti szeretetet, nem fegyverezzük fel őket a 

munkához szükséges jártasságokkal és készségekkel" /Nagy Sán-

dor felszólalásából/ /38/ 	. 

Ezt követően a fellendülés kezdődött a gyakorlati életre való 

nevelésben. Tizenhét középiskolában indult kisérlet az 1955/56 

os tanévben a gimnáziumi  laboratóriumi gyakorlatokkal,  illetve 

a szakirányu képzéssel kapcsolatosan. Kisérletek kezdődtek az 

•általános iskola alsó tagozatában a kézimunka  bevezetésére, 

felső tagozatban a  gyakorlati foglalkozás  cimü tantárgy tenter-

vének és módszerének kialakitására. Figyelemre méltó, hogy a 

gyakorlati tantárgy más tantárgyakkal való kapcsolatát, a poli-

tikai nevelésben betoltött szerepét is vizsgálták. Ebben az 

• időszakban-or.Kálmán György megállapitása szerint - "a isiagyar 

kezdeményezések tartalmi, elvi alapjait a szovjet tapasztalatok 

szolgáltatták." /39/ Az általános iekola'alsó tagozatán 1956- . 

• ban vezettünk be uj tanterveket,  a felső tagozatban 1958-ban..  

A gyakorlati foglalkozás c. tantárgy papirmunkát, fa- és fém 

munkát, új elemként elektronikai és gépszerelési ismereteket 

tartalmazott. A gimnáziumokban tovább szélesedtek a kisérleti 

keretek., a műhelyfoglalkozások és a szakmai irányu képzés:te-

kintetében. Ez utóbbi előtérbe kerülését jelentette az 5 + 

rendszer bevezetése, a +1 nap munkában való eltöltése. Ez a 

szisztéma élénk vitát kavart, kezdetben ellenérzéseket idé 

zett elő, A müveltségeszmény megcsonkitását,.a gyermekmunke 

visszaállitását látták benne egyesek.. 
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A legjobb tapasztalatok alapján kádmén György arre a következ-

tetésre jutott, hogy a tanulókegy-egy területen hasznos ismere-

teket szereztek, előnyös társadalmi gyakorlatra tettek szert". 

/4o/ A munkára nevelésben tehát bizonyos foku előrelépést ered-

ményezett. A pedagógiai sajtó is egyre sürgetőbben'vetette fel 

az életre való felkészités eredményesebbé tételét. A Pedagógi-

ai Szemle 1959. évi 2. száma vezércikkében 	"Az iskola és az • 

élet" címmel -.ez olvasható: "Amit•a gyakorlati életre munká-

val történő nevelés terén eddig tettünk, nem nagyon sok ugyan., 

mégis eredménynek lehet tekintenünk. ... Vannak mér - elég 

szép számmal-általános iskoláink, amelyeknek műhelyeiben, kert - 

jeiben lelkes pedagógusok a fizikai munka szeretetére,•megbe - 

csillésére nevelik növendékeiket - munkával is.  is:, jónéhány. 

gimnáziumunkban vannak mér olyan osztályok /tanulócsoportok 

•amelyeknek•növendékei hetenként-egy-egy.tanitési napot, a - he- 

lyi lehetőségekhez mérten, üzemben, gazdaságban tőltenek el 

termelőmunkával,.. Néhány helyen az iskolában, vagy állami . 

gazdaságban, vagy ipari üzemben szervezett gyakorlati foglal 

kozások fólynak, s ezekhez nyári szünidőben összefüggő terme-

lési gyakorlatokat kapcsolnak." /41/ 

Az MSZMP Művelődés Politikájének Irényelvei 1958-ban kerültek 

kiadásra. A dokumentumban a párt felhivta . a figyelmet ez á1- 

talános műveltség tartalmának felülvizsgálatára és kiegészi-

tésére, a gyakorlati oktatás szükségességére, az ipari és 

mezőgazdasági üzemekkel való szoros kapcsolat kialakitáséra. 

Ez évben két fontos állami dokumentum- a . Magyar Forradalmi 

Munkás-Paraszt Kormány 1014/1958. /I1I.20/ sz. határozata, és 
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a Minisztertanács 1958. év március 29-i határozata:/Müvelődési 

Közlöny 1958. 7. szám 90.oldal/ - megjelölte a műszaki gyakor-

lati nevelés fejlesztésének további feladatait. /42/ 

1959-ben az MSZMP VII. Kongresszusa olyan iskolareform végre- 

hajtását irta elő, melynek célja: "közelebb hozni iskoláinkat  

az élethez, a termeléshez". /43/ A kongresszusi határozatot . 

követő  gondos, körültekintő munka számbavette az iskolarend-

szer általános helyzetét. A korabeli pedagógiai irodalom érté-

kelése szerint "Általános iskoláink és gimnáziumaink terhes 

örökségként magukon hordozzák a régi gimnázium több hibáját. 

Ezek közül legszembetünőbb és elég rövid idő alatt tarthatat-

lannak bizonyult az élettől való elszakadottság, ami olyan 

hiányosságokban nyilvánul meg, - hogy csak néhányat emlitsünk-, . 

mint 

az  oktatás túlnyomóan enciklopédikus és elméleti,  s a neve-

lés intellektuális jellege; , 

- a  növendékek nagy részének az ún. szellemi foglalkozások fe-

lé fordulása és ezzel együtt elfordulásuk a termelőmunkától 

/nemegyszer ez utóbbi lebecsülése/". /44/ 

A készülő iskolareform ezeket a hiányosságokat kivánta megszün-

tetni célkitüzésével, miszerint "ez általánosan képző középis-

koláinkat, a gimnáziumot összhangba hozza a gyakorlattal, a 

társadalom, a gazdaság szükségleteivel." /45/ 

Az 1960-61-es években a pedagógiai irások egész sora foglal-

kozott az iskolai tevékenység és a szocializmus épitésének 

gyakorlata közötti szoros kapcsolat  szükségességével. Végső 

kicsengése ezeknek a fejlődés irányát jól látó irásoknak ál- 
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talában, hogy "annak a felfogásnak a realitását kell elismer-

nünk, hogy a termelés, a politechnikai oktatás és a tantár- 

gyak érdeke egymás mellé rendelve érvényesülhet". /46/ 

Neveléstörténetünk fontos állomása, hogy az 1961-es III-as 

törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről kimond-

ta az élettel, a  gyakorlattal, a termeléssel való kapcsolat 

szükségességét, és előirts, hogy minden iskolatipusban elő 

kell késziteni a tanulókat a termelőmunkában való részvétel-

re. A'nevelés új lendületet kapott. Az általános iskolában 

1963-ban bevezetett Gyakorlati foglalkozás c. tantárgy tevé-

kenységi formái lehetőséget adtak a személyiség formálásban 

'céljainknak megfelelő tendenciák kialakitására, a világnéze-

ti és erkölcsi nevelés eredményességének fokozására. A tan- 

tárgy  nevelési és képzési hatása pozitív volt, a tanulók az 

életben jól használható ismereteket kaptak, nyitottabbá 

tak az új törekvések iránt. A Pedagógiai Szemle 1964. évi 

5. száma vezércikke szerint "Az általános iskolában .sikere-

sen folyó gyakorlati foglalkozások igen jó alapot raknak le 

mind a munkakészségek, mind pedig az erkölcsi megszokások 

tekintetében." /47/ 

Vitatható pontja a tantervnek, hogy ipari és mezőgazdasági vál-

tozatot különböztetett meg, külön választotta a tanulói isme-

retet nemek szerint, nem volt egységes fogalomhasználat, és 

a tantárgyi koncentráció terén kevés előrehaladást.mutatott. . 

Zavar mutatkozott a tantestületekben a munkára .nevelés, a po 

litechnikai nevelés, a gyakorlati foglalkozás szerepének,  he-

lyének értelmezése terén. 
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Az 1961. évi törvény hatására növekedett a gyakorlati oktatás- 

ban részt vevő gimnáziumi tanulók száma  is. Az 1961/62-es tan-

évben 67 %-uk részesült ipari vagy mezőgazdasági szakmai elő-

képzésben. /5+1/ A pozitiv tapasztalatok mellett azonban hamar 

gondok is jelentkeztek. Az üzemek egy része nem rendelkezett a 

szükséges feltételekkel, nem tudta biztositani az alkalmas üze-

mi oktatókat. A más tantárgyakhoz tartozó ismereteket nem kap-

csolták a tananyaghoz. E nagativ jelenségek hatására . - Kálmán 

György szavai szerint - " rendezetlen visszavonulás" követke-

zett be. /48/ 	 . 

Az 1965. évi 24. tvr. a munkában töltött +1 napot gyakorlati 

foglalkozással helyettesitette, eltörölte é gimnáziumi tanulók 

nyári termelési gyakorlatát, 

Az 1973. évi 24. tvr. végrehajtási rendelkezése hatására a 

gyakorlati foglalkozás fakultativ tantárgy lett q  melyben ez 

üzemek segitsége esetlegessé vált. Ennek hatására a tanulók 

üzemekkel való szervezett kapcsolata megszünt. Az 1977/78-as . 

tanévben csupán a tanulók 26 %-a vett részt gyakorlati kép-

zésben, kevesebb, mint 1961/62-ben. /49/ 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1972. Junius 15-i határozata  

/az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatai-

ról,/ korszerüsitést sürgetett. Megfogalmazta, hogy "A szo-

cializmus magasabb szinten történő épitéséhez, a tudományos-

technikai forradalom hazai kibontakoztatásához műveltebb, 

marxista világnézetű, szocialista erkölcsü szakemberekre, 

egyre sokoldalubb, közösségi személyiségekre van szükség. .. 

Széles körü tudományközi együttműködés útján kell .meghatá-  . 

rozni a tudományok, művészetek, a kultura, a technika azon 
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általános alapjait, melyek átfogó tájékozódást adnak a tudo- 

mány, a termelés, a közélet és a kultura valamennyi lényeges 

• területén." /50/ E célkitüzések megvalósitására az általános 

iskolák és gimnáziumok tantárgyi rendszerében 1978-ban új 

tantárgyat - a technikát - vezették be. Célja bemutatni, 

hogy a tudás birtokában az ember képes a világot átalakitani, 

formálni, megváltoztatni, ha ismereteit célszerüen, alkotó 

módon használja fel. Épit más tantárgyak ismeretanyagára, a 

tanulók meglévő ismereteire. Az új tantárgy tehát korszerűbb 

a  "Gyakorlati foglalkózás" cimü tantárgynál.. Arra törekszik, 

hogy a különböző szakmák közös, lényeges ismereteit közve-

titse. Tananyaga lehetőséget ad a folyamatosan változó világ 

új jelenségeinek megfigyelésére. 

•A munkavégzés tanórán kivüli formáinak ; változása  

a felszabadulás után 

A szocialista iskola megtermetésévei fokozatosan kialakultak 

a munkára nevelés tanórán kivüli szinterei, melyeknek ez if = 
jusági szervezetek az elsősidőtől kezdeményezői voltak , 
A DISZ és az uttörőszövetség programjában rendszeresen szere 

peltek programok a hulladékgyüjtésre idős emberek megsegité 

sére, a lakóhely szépitésére, kampányfeladatok elvégzésére 

.vonatkozóan. 

Az Uttörővezető 1948, 

zonyság arra, hogy a 

dettől fogva  fontoer 

számában megjelent cikk is'bi 

,nozgalom megalakulása után kez- 

itta a hasznos munkavégzés által 
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való munkára nevelést. Emlitett cikk részleteket közöl a szov-

jet uttörővezetők könyvéből, és a következő sorokkal ajánlja 

a könyvet a magyar uttörővezetőknek: "... a könyv tartalmaz-

za azt a hatalmas tapasztalati kincset, amit a szovjet pionir-

mozgalom több évtizedes fennállása alatt összegyűjtött . . Erre 

a tapasztalati kincsre a magyar uttörővezetőknek, őrsvezetők-

nek és pajtásoknak is szükségük van munkájukban." /51/ 

A gytapasztalati kincsek" közül a cikk közli az uttörők munka-

végzésével kapcsolatos teendőket is: "Inditványozd a fiuknak, 

ássák fel egy elárvult család konyhakertjét, apritsák fel egy 

öreg nyugdijas vagy rokkant tüzelőjét, javitsák ki az iskolai 

taneszközöket... Szerepelnie kell tehát az őrsi összejövete-

leken a dologi foglalkoztatásnak is. A vezető szerepe mindezek-

ben igen nagy és felelősségteljes. Ez azonban nem abból áll, 

hogy a dologi összejöveteleket kényszer útján vegyük fel az 

őrs tervébe. Ha ezeknek üdvös, társadalmilag hasznos célját 

az úttörőkkel megismertetjük, Örömmel és játszva fogna k  hozzá 

bármilyen munkához." :/52/ 

A gyermekek munkában való részvételét ennek figyelembevéte-

lével szervezték meg az ifjuségi mozgalom vezetői. A DISZ és , 

az uttörőszövetség tagjai rendszeresen hirdettek hulladék- 

gyűjtési akciókat  /pl..fémgyüjtési hónap/, melynek során 

hasznositható anyagot szolgáltattak az ipar számára, a gyer-

mekek pedig erkölcsi értékekben gazdagodtek. Jelentős meny-

nyiségü volt az a munka is, amelyet facsemeték ültetésével 

töltöttek el a fiatalok. Ősszel és tavasszal rendszeresek . 

voltak a fásitási akciók,  ahol tömegesen vettek részt fiata 

talok, uttörők, és egymással való versengésben szorgoskodtak. 
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A mozgalmi sajtó rendszeresen közölt cikkeket a fiatalok mun-

kában való részvételéről, a munkára nevelés kérdésköréről. Pl. 

az Uttörővezető cimü folyóirat 1953. évben 9 cikket közölt az 

uttörőcsapatok munkára neveléséről. Rendszeresen jelentek meg 

tudósitások a fiatalok vállalásairól, azok teljesitéséről, a . 

kiemelkedően teljesitő kollektivák és egyének munkájáról. Pl. 

"A tápiószelei uttörők 450 facsemete ültetését vállalták. Szép 

feladatukat teljesitették." /53/ Egy uttörőcsapatvezető kitün-

tetésének indoklásában olvasható: "... a fémgyüjtő hónap - de 

az azt megelőző időszak alatt is - kiváló munkát végzett. Ezt 

úgy érte el, hogy a munka megszervezéséhez a városi DISZ bi-

zottság segitségét kérte. Brigádokat szervezett, és azok élére 

megfelelő brigádvezetőket választott, akik önállóan vezették 

brigádjuk munkáját. A brigádok kapcsolatban álltak a fémgyüj-

tőtelep vezetőivel is, akik közölték a telep terveit, aminek 

alapján elkészitették saját tervüket, és igy a pajtások a 

lakóhelyükhöz tartozó városrészek házait keresték fel." /54/ 

A gazdag sajtóanyag is arra utal, hogy az ifjusági mozgalom 

központi kérdésként kezelte a  fiatalok munkára nevelését, 

ezen belül a hasznos munkavégzésben való részvételt. 

Az Úttörővezető cimü folyóirat rendszeresen közölt könnyen el-

készithető tárgyakről leirásokat "Ezermester szeminárium" ci-

mü rovatában. A csapatgérdaülések kötelező napirendjeként 

előirtók a nyári táborozási és társadalmi munkák tervének 

megtárgyalását. /55/ 	 . 

A DISZ II. Kongresszusán 1955-ben a Központi Vezetőség beszá- 

molója is foglalkozott a diákfiatalok munkára nevelésével. 
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"Állandó feladatunk előmozditani középiskolás diákjaink mun-

kára nevelését, hiszen a tanulók jó része a termelőmunkában 

találja majd eljövendő hivatását." /56/ A beszámolási idő-

szakban végzett diákmunkáról többek között elhangzott, hogy 

"a nyári szünidők alatt eddig 40.000 diák dolgozott nagy épit-

kezéseinken." /57/ 

Nyári időszakban különösen változatos völt a munkavégzés, a 

feladatvállalás. Az 1950-es évek elején a növénytermesztés 

gépesitettsége alacsony szinvonalon állt. Nem  voltak  modern 

gépek az aratás időszakában sem, sok volt a szemveszteség, 

igy szinte természetes volt, hogy a diákfiatalok serege ara-

tás idején kivonult kalászgyüjtésre. Korabeli tudósitás sze-

rint az ozorai uttörők egy.nyáron a falu határában 1280 kg. 

kalászt gyüjtöttek össze. /58/ 

Gyakori volt - már a 12-14 éves gyermekeknél is - a szerve-

zett nyári munkavállalás, elsősorban az állami gazdaságokban. 

A gazdasággal az uttörőcsapattanács szerződést kötött, mely 

szerint a gazdaság , általában napi háromszori étkezést, ki-

szállitást és munkaegységben való elszámolást biztositott./59/ 

Sok fiatal vett részt nyáron gyógynövénygyűjtésben is.Levendu-

lát, mákgubót, kamillát és egyéb gyógyszeranyagot tartalmazó . 

növényeket szedtek pedagógusaik irányitásával. Az iskolában is 

bőven találtak munkát a fiatalok. Könyvtárrendezés, szertárren- 

dezés, szemléltető anyagok készitése, szertárfejlesztési munkák 

végzése jelentette sok diák számára a nyári foglalkoztatást. 

Sok-sok fiatal munkára nevelését segitették a felsorolt munka-

akciók, munkaformák, de teljeskörüvé mégsem vált a munkában va-

ló részvétel, illetve ezek nem kapcsolódtak eléggé a munkára 
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nevelés egyéb módjaihoz. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mun-

kára nevelés hatékonysága hagyott kivánnivalót maga után. Igy 

irt erről 1954-ben az Uttörővezető cimü folyóirat egyik cikke: 

"többszázezer uttörő vesz részt rendszeresen társadalmilag 

hasznos munkában. Az elmúlt években több millió facsemetét ű1-

tettek, mázsaszám gyűjtenek kalászokat, fahamut, különböző mag-

vakat, vadgesztenyét, mákgubót. A megrendezett fémgyüjtő hóna-

pok keretében többezer tonna vassal járultak hozzá kohászaink 

anyagellátáshoz. Sok helyen maguk a gyermekek készitenek szem-

léltető, kisérleti eszközöket az iskola számára. Többtizezer 

gyermek vesz részt az iskolákban és uttörőházakban müködő tech-

nikai szakkörökben, ahol technikai ismereteket sajátitanak el, 

azonban sok csapatban hiányzik a gyermekek , rendszere s  munkára 

nevelése .  Az uttörők közül  sokan idegenkednek a fizikai munká- 

tól..."  /60/ 

Az 1950-es évek közepéig kéz;munka oktatás nem volt. Hosszú 

ideig erre sem az Oktatási Minisztérium, sem  a  DISZ Központi 

Vezetősége nem forditott gondot, nem biztositott intézményes 

lehetőséget. Az 1955/56-os tanévben az alsó tagozatban bevezet-

ték a kézimunka tanitását, és az ifjusági mozgalomban is biz 

tositottak lehetőséget a kézimunkázásra. /61/ 

Ebben az időben új Szervezeti keretek is kialakultak a diákok 

munkavégzésében. Uttörő termelőszövetkezetek alakultak .   Az 

egyik Baranya megyei szövetkezetről a következő hiradás jelent 

meg ez Uttörővezető cimü folyóiratban: "Az uttörőcsapat munká-

ba vette a falu határában kihasználatlanul hevert 25 hold  tar-

talékföldet. Megalakult a falu, sőt a megye egyik legelső ter-

melőszövetkezete. Brigádokat sze rveztek, külön lány és fiu 
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pajtásokból,' A szülők'segitségével az első esztendőben. 15.000,_! 

a másodikban 20,000, a harmadik esztendőben pedig 45.000.-' Ft. 

volt az úttörő termelőszövetkezet jövedelme." /62/ 

Az uttörő termelőszövetkezeteknek két. válfaja volt.  Az egyik 

a "Falusi Ifjusági Szövetkezet",.melyek;a mezőgazdasági ter-

melőszövetkezeti szervezés korábbi szakaszaiban jöttek létre. 

Átlagban 3-4 hold földön gazdálkodtak, a földműves szövetkeze-

tek anyagi támogatásával. A szervezeti felépités és a működési 

szabályzat azonos volt a felnőttek termelőszövetkezetében ér--

vényes elvekkel és gyakorlattal. Népszerűségét mutatja, hogy 

1960-ban 341 Falusi Ifjusági Szövetkezet:müködött hazánkban./63/ 

Másik variációként a "termelőszövetkezeti munkaegységkönyves 

forma" müködött. Ezek később' alakultak, mint az előző szerve-

zetek,. Ennél a fórmánál "... az uttörőcsapat vagy az iskola, 

mint szövetkezeti tag vesz. részt a szövetkezet életében 

A szövetkezet földjéből kaptak néhány holdat a fiatalok, ott 

végeztek - általában - . növénytermesztést, de volt példa arra 

is, hogy a fiatalok kisállattenyésztéssel foglalkoztak. /64/ 

Értékelésképpen elmondható, hogy mindkét szervezeti forma 

lehetőséget adott "a közös munka, a szövetkezeti eszmében. 
... 

élés útján" a felnőtt életre való felkészités eredményességé-

nek fokozásához, /65/ 

Később, az 1960-as évek elején, amikor a mezőgazdaéég•kollek- - 

tivizálása teljessé vált hazánkban, egyre szaporodott azoknak 

a tanulóközösségeknek a száma, akik a nyári csúcsmunkák ide-

jére  szerződést kötöttek a termelőszövetkezettel, állami gaz  

dasággal, bizonyos idénymunkák elvégzésére. 
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"Tolna  megyében pl. 1964. nyarán már hetven általános iskola . 

kötött szerződést termelőszövetkezetekkel a nyári csucsidő-

szak munkáinak segitésére. Több mint tizennyolcezer hetedik 

és nyolcadik osztályos uttörő végzett napi négy-hatórés hasz-

nos munkát pedagógusok felügyeletével. A Dalmadi Állami Gaz-

daságban naponta negyven-ötven forintot is megkerestek az ál-

talános iskolások a 2500 holdnyi hibridkukorica cimerezésénél. 

A gazdaság gépkocsival szállitotta oda- és vissza a diákokat, 

akik gondosan végezték a rájuk bizott munkát. Pakson szőlőkö-

tözésre és gyümölcsszedésre szólt a szerződés, s a hely-beli 

iskolások eleget is tettek vállalásuknak. A Szekszárdi Állami 

Gazdaság koraérő csemegeszőlőjét négyszáz szekszárdi diák szü-

retelte le. Az iskolák gondósan ügyeltek arra, hogy a vállalt 

feladatok agygyerekek munkabirását ne haladják meg.' /66/ A 

nyári munkavállalás, a szerződéskötés önkéntes volt, a munká-

ért járó bért a kollektiva kapta.  

A hasznos anyagok gyűjtése ezekben az években is változatlan 

szorgalommal folyt. Az 1964/65. tanévben az uttörők 17 ezer 

tonna vasat, 3 és félezer tonna papirt, 2 és félezer tonna 

textiliét és 200 tonna gyógynövényt gyüjtöttek, 11 millió fa-

csemetét ültettek el. /67/ Ezekben az években már találkoz 

hattunk - igaz csak elvétve - nyári egy-két hetes, csökken-

tett munkaidejű, napi 3-4 órás táborozással összekapcsolt 

termelési gyakorlat megszervezésével is. /68/ 

Az ifjusági mozgalom,elsősorban a KISZ  ujjászervezése után, 

egyre tudatosabban szervezi, irányitja a közhasznu munkákat. 
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Ossztevékenységében egyre jelentősebb helyet foglal el a mun-

kára nevelés. Tuze István 1965-ben ezt irta az Uttörővezető-

ben: "A társadalmi munka a mozgalom legfontosabb eszköze, amely 

kifejleszti az uttörők alkotó, kezdeményező készségét, társa-

dalmi, politikai aktivitását, öntevékenységét, felelősségtuda-

tét, annak felismerését, hogy népük, hazájuk javára kell dol-

gozniuk - egyszóval átfogja az egész uttörőtevékenységet."/69/ 

Emellett jelentős az a segitség is, melyet a népgazdaság fela-

datainak megoldásához nyújtanak, 

A társadalmi munkaakciók közül kiemelkedő jelentőségű a nyári  

önkéntes épitőtáborokban végzett munka. 1958-ban 3 épitőtábort 

szervezett a KISZ 3800 fő részvételével .  Ettől az időtől kezdve 
• 

rendszeresen fejlődött az épitőtábori mozgalom, 1960-ben már 

21 tábor működött, 16.900 fővel. Az épitőtábori résztvevők szá 

ma 1980-ra /99 táborban/ 58.400 főre növekedett. /70/ 

Az épitőtábori mozgalom történetének negyedszázada' folyamán 

közel 1 millió diák 3 milliárd Ft. termelési értéket hozott 

létre, Az anyagi hasznon túl azonban meghatározó értéke a moz- 

galomnak,.hogy résztvevőik erkölcsileg gazdagodtak, megtanul-

ták becsülni a fizikai munkát. Az épitőtábori mozgalomban az 

utóbbi években bekövetkezett változások a nevelőmunka terüle-

tén is érzékeltették hatásukat. A munka sikereihez olyan tevé-

kenységi formák kapcsolódtak, mint a helytállást igénylő nap i . 

hat órai munka, a munkaverseny és az ebből fakadó közösségi 

magatartás, az ösztönzők és elismerési formák, a .munka, a dol-

gozó ember megismerése, az eredményes munka sikerélménye. 

Mindezek a tényleges munkateljesitmények mellett a munkára és 

a közösségi életre nevelés hatékonyságát is növelték. /71/ 
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A szocialista mezőgazdasági nagyüzemek kialakulása, az .ipar-

szerű termelés térhóditása mélyreható változásokat eredménye-

zett a foglalkoztatási struktura alakulásában. Az állandó fog- 

lakoztatottak számának erőteljes csökkenése és a termelési 

mutatók növekedésével arányos kézi munkaigényes kampányfela-

datok jelentkezése szükségessé tette a diákok részvételét  az  

időszakos feladatok elvégzésében. 

A munkaügyi és müvelődési miniszter 1965-ben együttes rende- 

letet adott ki /111/1965. Mü.M. sz. utasités/ a tanuláifju- 

ság szervezett szünidei foglalkoztatásáról. Ez az utasitás 

kimondta, hogy a népgazdaság munkaerőszükséglete szükségessé 

teszi, hogy a mezőgazdaságban,•az épitő- és élelmiszeriparban 

a nyári és az erre engedélyezett őszi tanitgsi szünetben az 

általános iskolák VII. és VIII. osztályos, .valamint a közép 

foku oktatási intézmények.I.-I V, osztályos tanulói részt ver 

gyenek a termelési feladatok végzésében. Szorgalmazta az uta- 

sitás a tanulók nyári foglalkoztatását. és egyben'előirte ez 

iskolák tájékoztatási kötelezettségét a fiatalok.munkevglla-

lási lehetőségeit illetően. Felkérték a KISZ szervezetek és 

uttörőcsapatok vezetőségeit arra,.hogy "... a munkára törté- 

nő mozgósitésban,.a munkacsapatok kialakitásában, a foglal-

koztatás megfelelő körülményeinek ellenőrzésében nyujtsanak 

hathatós támogatást, és segitsék elő, hogy az ifjuság foglal-

koztatása során megfelelően érvényesüljön a fiatalok munkára 

való nevelése." /72/ 



Az utasitás ösztönzést. adott a munkevállaléshoz, sok iskola,  

KISZ és uttörőkollektiva élt is ezzel a lehetőséggel, de mind-

ezek ellenére a szervezett foglalkoztatás nem vált éltalénossá.  

További intézkedésekre volt tehát szűkség. tisztönzést adott  

ehhez a párt 1972.•jun, 15-i határozata, melyet ez előzőekben  

már idéztünk. /73/ 	 . 

A.szorgalmi időszakban végzett munka továbbfejlesztése érde-

kében az Állami Ifjusági Bizottság  /15011/1974. /IPK,1975/1.  

ÁIB. sz/ határozata alapján kisérlet.indult Budapest, Debre-

cen és.Fejér megye általános és középiskoláiban, -  ahol . a tanév  

rendjébe tartozóan 10-12 napot termelőüzemben dolgoztak afia-

talok. A kisérle.t kedvező tapasztalatai alapjén.az  1978/79-es  

tanévben általánossá. tették  a központi rendelkezések a köz - 

.hasznu  munka végzését valamennyi általános.iskoléban és közép.- • 

foku  intézményben  az ÁIB 15022/1977,• /IPK, 1,/sz, határozata .  

-alapján, Az••intézkedés előzménye volt 1977-ben.ez."MSZMP KB  

.Politikai Bizottságának junius 14-i határozata  a munkaképes  

koru tanulóifjueág.termelő- •és szolgáltató munkába való.inten -~ 

: zivebb bevonásáról, a.diékok .foglalkoztatáséról. Ezt.követően  

a Minisztertanács e 3188/1977. sz, határozatában  rendelkezett  

a kézimunkaigényen növények betakaritásához•szükséges munka-  

-erő biztositásáról. E határozatokat követően került-sor a köz-

hasznu munka általánossá tételére. A rendelkezések szerint az.  

általános -s középiskolás tanulók: /általénos:iskola VII.•és  

VIII, osztálya, valamennyi középiskolás/ 12 napot, a szakmun  

késképző intézmények tanulói 10' napot kötelesek.tőlteni ter-

melőmunkéban..3ogszabályokban előirték a foglalkoztatás fel-

tételeit, közöttük az egészségügyi feltételeket, a bérezés  

kategóriáit, módjait.  
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A.szorgalmi időben végzett munkatevékenység napjainkban je- 

lentős'szintere a munkával való munkára nevelésnek. 

A 11/1980. /VI.25./ Mü.M-OM.egyűttes rendelet szabályozza 

a nevelési célu foglalkoztatást. Az ötnapos munkahét beve- 

zetésével  5 napra csökkent a foglalkoztatási idő  valamennyi 

intézménytipusban. Ezt az időszakot 	népgazdasági szűkség- 

let alapján, külön engedéllyel - - meg lehet hosezabbitani né-

hány nappal. A rendelkezés alapján - az egészségügyi okokból 

felmentettek kivételével - valamennyi diák köteles résztven-

ni a munkában, melyet az iskolevezetés a munkahellyel kötött 

szerződés alapján szervez meg. A tevékenység sz íntere lehet 

az ipar, kereskedelem, szolgáltatás és a mezőgazdaság. 

A tapasztalatok szerint a mezőgazdaság foglalkoztatja a leg-

nagyobb létszámban a .diákokat. Oka, hogy egyrészt ezen s te 
rűleten van legnagyobb szűkség a segitségre, másrészt itt 

biztositott e társadalmilag hasznos, ugyanakkor ezekértelmer ; . 

.nem igénylő, a gyerekek életkori sajétoseágainek is megfelelő :  

munkavégzés.. 

A foglalkoztatás tapasztalatai egyre kedvezőbbek.  A termelő- 

üzemek - általában - megfelelő feltételeketbiztositanak a 

munkavégzéshez. A termelőszövetkezetek, állami gazdaságok 

dolgozói egyre jobb'segitői az iskolának a nevelési célkitű 

zések megoldásában is . , A mezőgazdasági üzemekben ma mér ter 

mészetesnek tűnik, hogy ősszel,a betakaritási csúcs idején 

megjelennek a diákok, s munkájuk eredményeként növekszik a 

nemzeti jövedelem, miközben testben és lélekben ők maguk is: 

gyarapodnak. 
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Ez a pozitiv tendencia  közel - sem jelenti azt, hogy maradékta-

lanul megoldottuk volna a munkához való pozitív viszonyulásra 

vonatkozó nevelési feladatainkat. A termelőmunke keretében 

biztositjuk ugyan ez értékmentő tevékenység mélyreható élmé-

nyét, de ezek nem minden esetben tudatosodnak eléggé a diákok-

ban, és nem  kapcsolódnak  kellőképpen. más nevelőtevékenységi  

formákhoz. Nevelési dokumentumaink sem illesztették be e ter- 

melőmunkában•való részvétel pedagógiai vonatkozásait, e neve-

lési folyamat egészébe. Hátráltató tényezőként kell figyelem-

be venni a társadalmi közgondolkodás jelenlegi állapotát is, 

melytől az iskola nem.fűggetlenitheti magát. Magyarországon 

a felszabadulás előtt - a termelési mód, a technikai kultura 

alacsony szinvonala miatt is - :a műveltségtartalma alapvető-

en  humanisztikus jellegü.volt. a fizikai munka pedig kényszer-

ből végzett  tevékenységgé degradálódott. A felszabadulás után 

tö rténelmiieg•rövid idő alatt következtek be alapvető válto 

zások a termelés rendszerében,' technikai szinvonalában, a 

termelési viszonyokban. E hatalmas vaitozbsokat tudati.sikon 

a gondolkodás, a szemlélet átalakulása.csak. 'leesabben tudja 

követni. /74/ 

További erőfeszitésekre van tehát szükség ahhoz, hogy a neve-

lőmunka során nagyobb eredményességgel érvényesitsük célkitü 

zéseinket. Eszközrendszerünk maradéktalan kihasználásával el 

kell fogadtatnunk mindenkivel, hogy e munka teszi lehetővé 

ez emberi'élet kiteljesedését.. a  magasabb azinvonalu életmó 

dot. Azt akarjuk, hogy a munka Örömmel végzett, mindenki ál-

tal elfogadott, a közösség és az  egyén boldogulását segitő 

tevékenység legyen. 
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I . 

METODIKAI BEVEZETÉS  

A vizsgálat módszere  

A diákfoglalkoztatás tapasztalatainak összegyűjtésére kérdő-

ives felmérést alkalmaztunk. /A kérdőiv egy példányét a mel-

lékletben szerepeltetjük./ 

A kérdéseket, kérdéscsoportokat igyekeztünk úgy összeállita- 

ni, hogy több szempontból tudjuk vizsgálni, értékelni a ta-  

nulók válaszát. Lehetőséget biztositottunk korábbi nevelőha- 

tósok mérésére 'is. 

Nem kértük a nevét a kérdőiv kitöltőjének., mivel szerettünk 

volna őszinte véleményeket. összegyűjteni. Adtunk lehetőséget, 

arra, hogy a vizsgálatban résztvevők kérdésekre adott válasza-

ikon  túl is irjék le véleményűket, javaslatuka.ta'témóvel kap 

csoletban. 

Kérdéseket tettűnk fel a tanulók családi helyzetére, á szoci- 

ális háttérre, vonatkozóan, mivel feltételezésünk szerint ezek 

' a tényezők is befolyásolják munkához való viszonyulásuk®t, 

teljesitményeiket. Megkérdeztük: városban, vagy. falun lakik, 

a szülőknek mennyi . a jövedelme, milyen végzettséggel rendel-

keznek, hány tagu.a család. Vizsgáltuk a családban végzett 

munkát, megbizetást is. /"Otthon segitesz-e szüleidnek a ház 

tartási és egyéb, ház körüli munkák végzésében?"/..Kérdést 

tettünk fel arra vonatkozóan is, hogy.korábban vett -e már 

részt a termelőmunkában, volt-e.épitőtáborban, nyáron,az is- 

kolai szünetben vállalt-e munkát. 



Kérdőives vizsgálatunkban választ kértünk arra is,. hogy eddigi 

tapasztalatai,  észrevételei milyen véleményt alekitottak ki 

benne a munkáról, állitott-e fel magának rangsort a fizikai 

és szellemi munka között, melyiket hogyan.becsűli./" Mi a vé-

leményed a kétkezi munkáról?"/ . 

Vizsgáltuk, hogy a munkáról alkotott véleménye - és egyéb sze-

mélyi adottságai, beállitódása - alapján milyen pályára készül, 

milyen munkát szeretne majd végezni, mit tart fontosnak.leendő 

.munkájában./" Szivesen végeznél-e majd fizikai munkát?" "Milyen 

szerepet játszott pályaválasztásodban a fizikai munkáról alko-

tott véleményed?" "Mit vársz leendő munkádtól?"/ 

Szerepelt. kérdőivűnkön olyan kérdéscsoport is, mely az-1980. .év • 

őszén - a vizsgált időszakban - végzett munka. konkrét tapasz-

talataira.vonatkozott. Volt kérdés a feladatra való felkészi - 

tés megitélésére, minősitésére,' a.. s'aját'.teljeeitmény értéke 

.lésére, a munka hasznának.és esetleges . kárának•felbecsülésére: 

is,-Milyen volt a felkészités, mire terjedt kia terme.lőezö 

vetkezetben,-illetve az iskolában? "Milyen volt a munkameg-

szervezése a termelőszövetkezetben?" "Hogyan értékeled saját 

teljesitményedet?" "Milyen haszna van a termelőszövetkezetben 

végzett munkádnak?" "Szerinted volt-e valamilyen káros hatása.. 

a mezőgazdaságban végzett munkádnak?"/• 

Vélemények összesitését vártuk megfogalmazni abban a- válasz-

ban, melyet a következő kérdésre vonatkozóan fogalmaztak meg 

a tanulók: "Iskoláid befejezése. után szivesen.mennél-e ebbe 

a termelőszövetkezetbe dolgozni?" 
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A vizsgálat módszereként személyes beszélgetést is alkalmaz 

tunk. Ezeket egyrészt a diákfoglalkoztatásban résztvevő peda-

gógusokkal és mezőgazdasági szakemberekkel, másrészt pedig 

osztályonként 4-5 tanulóval folytattuk le. 

A beszélgetések során a foglalkoztatásra való felkészités, bo-

nyolitás és értékelés néhány elemére tértünk ki, beszélget - 

tünk a korábbi évek ilyen irányu tapasztalatairól. Lehetőség 

volt a beszélgetések során arra is, hogy mintegy "kontrollál-

juk", továbbértelmezzük a kérdésekre adott válaszokat is. 

A beszélgetések döntően a kérdőiven szereplő kérdéseket érin-

tették, de sor került bizonyos összefüggések tisztázására is. 

/Például: "Miért kérdeztük az őszi munkával kapcsolatban, 

vetette fel egy hogy szokott-e zsebpénzt kapni otthonról?" 

tanuló/ 

1982-ben megismételtük a vizsgálatot, azoknak a tanulóknak a. 

részvételével, akik korábban első és második osztályos ko-

rukban - már kitöltötték a kérdőivet . 

A vizsgálati mints általános  jellemzése  

Ahogyan a bevezetőben emlitettük, 132 középiskolai /általá- 

nos gimnáziumi osztályba járó/ tanuló töltötte ki a kérdőive-

ket. Ez a létszám négy osztály tanulóit jelenti, tehát minden  

évfolyamból egy osztály tanulói vettek részt a,vizsgálatban. 

Azért választottuk ki ilyen formán.a vizsgálati mintát, hogy 

legyen  módunk tanulmányozni a korosztályok, az évfolyamok kö-

zötti különbségeket. Az első osztályosoknál érdekes lehet a 
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megnyilvánulás azért, mert .még középiskolai tanulmányaik kez-

detén vannak, a végzős évfolyam diákjai pedig az érettségire 

készülve a "keritésen kivülre" figyelnek erőteljesebben. Élet-

koruk,tapasztalataik alapján is különbséget vártunk ez évfo-

lyamok között. Mintánkban az évfolyamok létszáma az  alábbiak. 

szerint változik: 

1.  évfolyam 38 fő 

2.  évfolyam 41. fő 

3.  évfolyam 28 fő 

4, évfolyam 24 fő 

A kérdőives felmérésben résztve vő középiskolai tanulók 72 %-a 
városban él, a többiek községben, Szinte minden vizsgálati 

személy szüleinél lakik. Ez jelenti ezt is, hogy a.faluról.. . 

származó diákok naponta - ingáznak az iskola és a lékóhelykő- 

zött. A lakóhely ezekben az esetekben nem esik túlságosan. 

messze az iskola székhelyétől, városkörnyéki községeknek te-

kinthetők, Fél óránál többet nem utaznak a tanulók naponta. 

Vizsgálatunkban szeretnénk összehasonlitani.a falusi környe- . 

zetben felnövő gyermekek munkához való hozzáállását.. a városi :. 

gyermekekével. Igaz ugyan, hogy a vizsgált iskola székhelye 

kisváros, de az emberek életmódja, lakáskörülményei valame-

lyest eltérnek a falusi emberek életmódjától, körülményeitől. 

Szerettük volna megtudni, hogy a falusi környezet -jobban ösz- 

tönzi-e a  gyermekeket a kétkezi munka végzésére, mint a'város,. 

A vizsgálati személyek szüleinek legmagasabb iskolai Végzett-

ségét vizsgálva a következő adatokat kaptuk:'  



8 % 

16 % 

35% 

Anya: általános iskolát végzett 

középiskolát végzett 

szakmunkásképző iskolát 
végzett: 

Apa: általános iskolát végzett 

középiskolát végzett 

szakmunkásképző iskolát 

végzett 

28% 

45% 

12 % 

Igen magas, 25 %, a főiskolát, egyetemet végzett , apák ará 

nya. Az iskolai végzettség bizonyos mértékig determinálja 

a foglalkozást. Az anyák közül az edminisztrativ munkakör- 

ben levők vannak túlsulyban /44 %/, de magas. a fizikai dol-

gozók aránya is /34.%/. Az apák 29 %-a fizikai dolgozó, 

letve 20 %-a-termelési térületen alsó- vagy középszintű ve 

zető. Az átlagosnál magasabb, 12 % - a felső.vezet'őt beosztás 

ban.dolgozó apák aránya. Ez  a •jelenség másgimnáziumokban.is 

.tapasztalható, mivel a vezető beosztása szülők gyermekeiket-

elsősorban a gimnáziumi osztályok felé irányitják ,- s felső- . 

foku továbbtanulás tervezéseként. 

A vizsgálat során történő összehasonlitésban azt kutattuk, 

hogy  vannak-e különbségek a munkára nevelésben, a családi  

munkamegosztásban a fizikai dolgozók.g ermekei és az e• éb 

rétegekhez tartozó  szülők  gyermekei között. Ehhez a témakör-

höz kapcsolódóan a szülők jövedelem viezonyait is megvizs-

gáltuk. Kitünik, hogy a szülők jövedelme megfelel az átla 

gosnak, ugyanis az anyák 67 %-41nak'jövedelme.2000 és 4000 

Ft. között van. Magasabb ennél - a társadalmi'.munkamegosz.. 
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tósban elfoglalt helyük alapján - ez apák fizetése: 56 %-uk 

4000 és 6000 Ft, között keres havonta, 13 % -uk 6000 Ft. fe-

letti havi jövedelemmel rendelkezik, 

A szülők jövedelméből éló családlétszám is megfelel az átla-

gosnak, A családok 83 %Y-a 3, illetve 4 tagu, a családok 10 % 

óban élnek 5 -en, vagy 6 -an egy családban. /7 és több tagu csa-

lád nincs a vizsgálati mintában/ Ugy gondoltuk, hogy a szeré-

nyebb jövedelemből,az egy személyre jutó alacsonyabb fizetés-

hányadból élő családokban kevesebb a gyerek zsebpénze l és az 

otthoni munkában való részvétel, a nyári munkavállalás magasabb 

arányt mutat. Következésképpen az őszi mezőgazdasági munkában 

való részvétel is eredményesebb, jobban érvényesül az anyagi 

ösztönzés szerepe .  

A kutatási személyek bemutatásához adalékot biztosit e . szabad-

időtöltési szokásokról készitett összegzés. Első  helyen a z  ol-  

vasás áll a szabadidőtöltési formák között.  /A tanulók 90 %-a 

jelölte meg  ezt./  Ezután a televizió nézés, a mozi és a magnó-

zás következik, sorrendben a 78 %,, 62 %, és 60 9-oseránnyal. ' 

Viszonylag  magas, 47 % a sportoló tanulók száma. Ugyanakkor a 

tanulók kis hányada tölti szivesen szabadidejét kézimunkázás- 

sal /12 %/, barkácsolással,  /11 %/' , kertészkedéssel  /11 %/, 

A szabadidőtöltés ilyetén való szóródása előrevetiti a tanu-

16k pályaválasztását is. Közülük 121-nek , /91 %/ van elképze-

lése arról, hogy milyen munkát szeretne végezni a gimnázium, 

illetve egyéb iskolái befejezése után. Közülük 53 % igen ha- 

tározott célkitüzéssel rendelkezik jövőjét illetően. 
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Figyelemre méltó ez is, hogy 88 %-uk maga döntötte el, hogy 

milyen pályára készüljön.. A tudatos jövőtervezés a vizagála- 

ti személyeknél tehát meglehetősen magas fokunak látszik. 

Ez ellentmond más tapasztalatoknak, és kissé fenntartással 

kell  fogadnunk. Példának emlitjűk Dr.Gál András - Illés La-

josné - Dr.Petrikás Árpád vizsgálatát, melynek értékelésé-

ben olvasható: "A szakközép- és szakmunkásképző iskolák ta- 

nulói közül kevesen vannak azok, akik saját érdeklődésük alap-

ján választottak iskolát." /76/ Felvetődik a kérdés, hogy 1-2 

év alatt ilyen mértékű önállósodás - a döntésben - bekövetkez-

het-é. Válaszaik alapján elmondható, hogy a fizikai munkáról . 

alkotott véleményük nem befolyásolta különösebben a pályavá-

lasztást. A vizsgálati személyek több mint fele /58 %-a/ nyi-

latkozott úgy, hogy nem is vette számitásba a fizikai munka 

és a választott életpálya közötti összefüggést. A  kétkezi mun-

kával már valamennyien találkoztak saját tevékenységűkben is. 

A tanulók 58 %-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen segit az 

otthoni munkák végzésében, 33 %-uk gyakran segit otthon, 

többiek csak ritkán. Nem volt egy tanuló sem, aki arról irt 

volna, hogy egyáltalán nem segit otthon. Ezek az adatok beil-

lenek abba a tendenciába, melyet . Komlósi Sándor állapit meg 

az általános iskolásokra vonatkozóan, miszerint "a tanulók 

lényegesen több házimunkafajtában vesznek részt nyolcadikos, 

mint ötödikes korukban." /75/ 

A kérdőivet kitöltő tanulók mér valamennyien résztvettek a 

korábbi években. őszi mezőgazdasági munkában, tehát már ren- 

delkeztek bizonyos előtapasztalatokkal. 
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Általános iskolás korban: 

két alkalommal vett részt az Őszi betakaritásban 53 % 

három alkalommal vett részt az Őszi betakaritás- 

ban 	 24 % 

négy alkalommal vett részt az  Őszi betakaritásban 16 

Középiskolás korban: 

% 

egy alkalommal vett részt az Őszi betakaritásban 37 % 

két alkalommal vett részt az Őszi betakaritásban 20 % 

három alkalommal vett részt az Őszi betakaritás- 

ban 18 % 

négy alkalommal vett részt az Őszi betakaritásban 14 % 

/Nem válaszolt 'a kérdésre a  hiányzó 8 %/ 

Az volt a feltételezésünk, hogy azok a tanulók,..akik mér több 

ször dolgoztak`termelŐüzemben, pozitivabb hozzáállást tanusi-

tanak a munkához. 

A. diákfoglalkoztatás másik igén jelentós formája a nyári ön 

kénte.sségen alapuló'épitőtáboroztatás, mely ugyanazzal a cél 

lal /népgazdasági érdek kielégitése ée munkára nevelés/ kerúl 

megszervezésre,,mint a szorgalmi időben végzett diákmunka. 

Épitőtáborban egy alkalommal dolgozott a tanulók közel fele  

/46 %-a/. Két, illetve három alkalommal csak a tanulók 7 %-a 

táborozott. /Ezt a kérdést igen magas százalékban hagyták 

megválaszolatlanul, Egy tanuló magyarázatképpen odairta a 

kérdéshez, hogy azért nem tölti ki a.kipontozott sorokat, 

mert nem érti, miért szükséges az épitótáborozáson való 

részvétel száma az Őszi , diákmunka kérdéseinek. megitéléséhez./ 
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A válaszokból, a válaszadástól való tartózkodásból,.illetve a 

személyes beszélgetésekből az szürhető le, hogy egy-két alka-

lommal vállalkozik a tanulók 50-60 %-a az épitőtébori munkára. 

Ez az adat megfelel a megyei középiskolai helyzetképnek. 

Figyelembe véve, hogy egy tanuló középiskolás évei alatt maxi-

mum három alkalommal táborozhat., az arány elfogadható. Munká-

hoz való viszonyulásukban pozitivabb képet vártunk, mint akik 

nem voltak épitőtáborban. A vizsgálatban résztvevő középisko- 

. 

/A. tanulók egy'része úgy nyilatkozott, hogy rendszeres munkája 

nincs ugyan, de - szokott dolgozni alkalmanként, más része a ko 

rábbi években: kifejtett tevékenységéről irta válaszát, Ezeket 

a válaszokat nem értékeltük./ 

Az 1982-ben végzett kontrollvizsgálatnál  a két évfolyam tanulói-

nak családi körülményei, szociális helyzete nem változott. Ko- 

,rábbi válaszaikhoz viszonyitva jelentősen növekedett a nyáron 

munkát vállalók aránya, nagyobb szerepet kapott a diákfoglal- 

koztatásban az anyagi ösztönzés. A munkához való viszonyulás 

néhány eleme - később - ismertetésre kerülő összefüggésekben 

•negativan változott. E meglehetősen gazdag .de viszonylagosan 

kis létszámra kiterjedő anyagból próbáltuk kiszürni, kiemelni 

• azokat az adatokat, amelyekből elég. nagy. biztonsággal tudtunk 

lai tanulók nyáron, az iskolai szünetben a következő rendsze-

res elfoglaltságot jelezték: 

Vállalatnál, szövetkezetnél munkát vállál 40 % 

Szüleinek segit a háztáji mezőgazdasági munkában 12 % 

Szülei hobby kertjében rendszeresen segit 11.E 

Nem.végez rendszeresen munkát .11E 
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következtetéseket levonni, és amelyekből bizonyos' mértékig 

általános jelenségekre is következtethetünk. 

A feldolgozás módszere  

A tanulók által kijelölt kérdőiveket számitógépes feldolgozás-

sal értékeltük. A feldolgozás ezen módja megkönnyitette, és 

jelentős mértékben meggyorsitotta a munkát. Segitségével köny-

nyen láthatóvá vált, hogy a különböző kérdésekre évfolyamon-

ként hány fő, a tanulók hány százaléka válaszolt, illetve 

hogy a válaszvariációk közül melyiket jelölte meg /sima- egy- 

dimenziós megoszlás/. Az egydimenziós táblák ,egy részét fel-

használtuk a vizsgálati minta általános jellemzésénél. Más ré-

szét viszont a következő fejezetben kivánjuk értékelni, elemez-

ni. Számitógép segitségével.készitettűk el az ugynevezett két-

dimenziós táblákat, amelyek egy-egy kérdésre /6s ezeken belül 

a lehetséges variációkra/ adott válasz alapján egy  másik kér-

désre adott választ értékelik..A kétdimenziós táblák elkészi-

tésével vált lehetségessé, hogy  összehasonlitást tegyünk: egy 

adott kérdésre adott választ adó tanulók egy másik kérdésben 

hogyan nyilatkoztak. Igy például kétdimenziós tábla tartalmaz-

za a 7-es és a 16-os kérdésre adott válaszok összehasonlitá-

sát. Segitségével e helyt is igazoltuk a közismert - a pedagó-

giában bizonyított - tételt, miszerint_ azok a tanulók, akik 'a  

7-es kérdésre ezt válaszolták, hogy rendszeresen segitenek otthon 

a háztartási és egyéb ház körüli munkában, a 16-os kérdésre 

adott válaszuk alapján szivesen.vettek részt az 	őszi beta- 

karitási munkában, mert tudták, hogy szükség , van  a  segit- 
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ségükre ahhoz, hogy a termés megmentésre kerüljön. A számitó-

gépes feldolgozásban matematikus is részt vett, aki a táblák 

értelmezésében is hasznos tanácsokat adótt. A számitógépes 

feldolgozás kiegészitéseként manuális számitásokat is végez-

tünk. Az eredmények konturjainak élesebbé tétele érdekében 

válaszokat összevontunk, cellákat alakitottunk ki. A táblák 

értelmezéséhez konzultálást végeztünk az iskola.igazgatójá 

val, a diákfoglalkoztatást irányitó igazgatóhelyettessel, il-

letve az osztályfőnökkel. A megoszlásról ábrákat, grafikono-

kat készitettünk, melyek segitségével szemléletesebbé kivén-

tuk tenni tapasztalatainkat. 

AZ ELEMZÉSEK EREDMÉNYEI.. 

1. Eredmények a lakóhely szerinti  bontásban . 

Mint korábban már jeleztük, a vizsgálatban résztvevő tanulók 

nagyobb része /72 %-a/ városon, e fennmaradó 28 % falusi kör- 

nyezetben él. Igy lehetőségünk volt összevetni a városi, il-

letve falusi környezetben élő tanulók munkáról alkotott véle-

ményét, munkához való hozzáállását. Idevonatkozó egyik .kérdé-

sünk igy hangzott: "Mi a véleményed a kétkezi és a szellemi 

munkáról?" 

A válaszokat az 1. szému táblázat tartalmazza. 
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V á l a s z 
Városban élő 96 
tanulóból 

Falun  
tanul  

élő 36 
bó1 

fő 	I 	% fő % 

Egyformán értékes 

mindkét munka 81 84. 

. 

26 72 

A fizikai munkát tart-

ja értékesebbnek 2 2 2 5 

A szellemi munkát tart. 

ja értékesebbnek 1 1 0 - 

Nem tud dönteni 9 9 3 8 

1. sz. táblázat 

Nem válaszolt a városi tanulóknál 3 fő /13 %/ 

a' falusi tanulóknál 5 fő /14:%/ 

Várakozásunkkal ellentétben tehát úgy tűnik, hogy.a - fizikai 

és szellemi mu.nka fontosságénak, értékének megitélésében  a  

'városi, illetve  a falusi  környezet nem  jelent lényeges be-

folyásoló tényezőt. /Feltehetőleg ehhez. hozzájárult Gyöngyös 

kisvárosi jellege is./ Hasonló eredményre jutottunk a pálya-

elképzelések vizsgálatánál. Mindkét csoportban /falun élő és 

városban élők/ szinte-azonos arányban nyilatkoztak a fizikai 

munka esetleges vállalásáról. A városban éló.tanulók 13 %-a 

végezne szivesen fizikai munkát, a falun 618k 11 %-a. Szükség 

esetén. a városiak 27 %-a vállalna fizikai munkát, a falun élők 

30 %-a. / l.:sz. ábra/ Tehát. szivesen vagy Szűkségből- a lakó 

helytől függetlenül - a tanulók 40 %-a vállalna fizikai munkát. 



a tanulók aránya  

11 városi tanulók 

falun élők. 

szivesen végezne majd fizikai munkát 

nem szivesen végezne fizikai munkát, de ha szGk- 
ségés vállalja 

nem gondolkodott még.azon, hogy szivesen vállal 

.na-e fizikai munkát, vagy sem; 	. 

közömbös 

1. sz, ábra, 

nem válaszolt 

A vizsgált tanulóknál igen magas azoknak a száma, akik-nem 

gondolkodtak még - azon, hogy véllalnánek•e fizikai munkát 

iskoláik befejezése után./A városi és falusi tanulóknál egy 

a ránt 39 %/ Egy dologban különbség.mutatkozik a városi és 

falusi diákok között; a városi tanulók közel 10 %-s úgy nyi-

latkozott,.hogy számára közömbös, hogy milyen munkát végez.. 

Á falun élő vizsgálati személyek közül igy senki nem nyilat . 

kozott. 

Vizsgálataink alapján a fiatalok döntő többsége.sziveeen vett 
részt az őszi betekaritásban. Ez  a  tapasztalat . megegyezik a 

korábbi évek és más.iákolatipusok gyakorlatával. 
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A városon élő tanulók 78 l ‚-aaszivesenjárt dolgozni. A falusi 

tanulók közül 80 %'nyilatkozott igy. Ez tehát szintén azt lát-

szik alátámasztani, hogy a város és falu kismértékben eltérő 

környezete nem befolyáéolja lényegesen.a munkához való hozzá-

állást. Igaz ugyan,. hogy a fenti számadatokon belül van némi 

különbség az indoklásban: A városi tanulók közül szivesen vett.. 

részt a betakaritásban, mert szeret dolgozni 25 %, mert tudta, 

hogy szükség van a munkájára 41 %, mert nem kellett iskolába 

menni 12 %. A  falun  élők közül szivesen vett részta be.takari --

tásban, mert szeret dolgozni 19 %, mert tudta, hogy-szükség van 

a munkájára 58 %,..mert nem kellett iskolába'. menni 11 %. 

Fentiekből az látszik,' hogy a falun' 418 középiskolei'diákok  

felelősségérzete, kötelességtudata nagyobb a városi tanulóké-

nál, mivel közülük többen belátták, hogy .a betaka.ritásben az 

8 munkájukra:szükség van. . A véroson..é18 tanulók:nagyobbarány.. 

ban-válaszolták viszont, hogy :szeretnek.dolgozni.'Mindkét  vái 

lesztipus pozitiv munkához velő .viezonyulést jelöl,, de az élőb.- 

bi talán :érett.ebb gondolkodáore vall. Ennek oka az lehet, hogy 

a  falun  élők jobban tisztában vannak-e termés értékével , nép 

_gazdasági hasznával. A-munkára nevelés szinvonalára, eredményes 

cégére engéd következtetni, hogy a 132 vizsgálatban résztvevő . 

tanuló közül mindössze .3 fő válaszolta, hogy nem ezivesenvett 

részt a diákfoglalkoztatásban. /Ez a: három tanuló városon é .l./ 

A tanulók kritikai érzékét, önértékelésszintjét, illetve az 

elvárásokhoz való igazodásét vizsgáltuk a következ8,kérdés-

sel: "Hogyan  értékeled saját teljesitményedet?" 



Nem válaszolt 15 % 

ti  r t é k e l é s 
Városon 
élők 

Falun 
élők 

Annyit dolgozott . , amennyi tel-

jes erejéből telt 

27 % . 	33 íao 

36 % 	19 % 

Annyit dolgozott, amennyihez 

kedve volt 29 '% . 	33 % : 

sz. táblázat 

Annyit dolgozott, hogy társai-

tól ne maradjon is , 
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A feldolgozás során a fiatalokkal ős 'tanárnikkel folytatott 

beszélgetések azt igazolták, hogy általában reálisan értékel- 

ték saját munkájukat a tanulók .  Fejlett önkritikával.irták le 

válaszaikat, melyek három csoportba . oszthatók: Annyit dolgo-

zott, hogy társaitól ne maradjon le; annyit emennyi teljes  ere-

jéből telt; amennyihez kedve volt. /2, sz. táblázat/ 

A három csoport szinte 1/3-os megoszlást mutat, ős ez tulaj-

donképpen megfelelt várakozásunknak, ez osztályfőnöki szóbeli , 

értékelésnek. A falun élő tanulóknál egy helyen van eltérés 

az 1/3--os aránytól. A kimutatott 19 %-os arany azt  mutatja, 

hogy közülük kevesebben érezték úgy, hogy teljes erejükből 

dolgoztak, mint a városi tanulók, tehát nagyobb teljesitmény- 

re is képesek lettek volna. Itt kell még megjegyezni egy ér- 



dekeenek tűnő jelenséget. A kérdésre csupán egy tanuló váls-

szolta, hogy annyit dolgozott, emennyit a tanár /nő/ elvárt 

tőle. /1 városon élő/ Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

munkateljesitményeknél a  felelősségérzet, a közösség elváré- 

sai és a munkakedv döntőek, . mig a tanár személyes jelenléte 

nem sok befolyásolással van a nyujtott teljesitményekre. 

/2. sz. ábra/ A puszta jelenlét valóban nem igazi húzóerő a 

munkában. Annál jelentősebb viszont az a nevelőhatós, mely.a 

pedagógus részéről korábban érte a tanulókat, minek következ-

tében nőtt a felelősségérzetük, közösségi szelleműk. A sze-

mélyes beszélgetések során a tanulók elmondták, hogy a tanár 

jelenléte fegyelmező tényező volt, ami javitotta a munketel 

jesitményt és a minőséget is. Hozzátették azt is, hogy  a  ta-

nér alkalmankénti bekapcsolódása a  munkába 36 hatást váltott 

ki, növelte a munkakedvet. Igazolva látjuk korábbi magálla 

pitásunkat is, miszerint a tanulók nem  érezték megterhelőnek 

kellemetlennek a munkát. /másfél dzázelékuk dolgozott annyit, 

amennyit muszáj volt/ 

2 .  A foglalkoztatás néhány kérdéee_az életkor fúgavényében. 

A munkához veló.viszonyulás.- e középiskolán . belúli két leg- 

távolabbi korosztály esetében - az alábbi különbözőségeket. . 

. mutatja: 

Az otthoni háztartási és egyéb ház körüli munka. végzését 

- természetesnek . tartja az .első, évfolyemon.39 %, 	negyedik 

évfolyamon. 79 %. 
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® annyit dolgozott, amennyi teljes erejéből 

telt 	 /32,5 %/ . 

annyit dolgozott, hogy társaitól ne  ma-

radjon le 	 /28 °b/ 

annyit dolgozott, amennyihez kedve  volt /30 %/ 

annyit dolgozott, amennyit muszáj volt /1,5 %/ 

°C■I ennyit dolgozott, amennyit a tanár/nő/ el- 

várt 	 /0,75 %/ 

egyéb 

2. sz. ábra. 

Az életkor növekedésével együttjáró arányemelkedés azt mutat-

ja, hogy a munka a gimnázium befejezésének évére egyre inkább 

az élet természetes elemévé válik.  /3. sz. ábra/ 

"Szivesen végeznél-e majd fizikai munkát?" - kérdeztük a 

vizsgálati személyektől. A válaszok itt is mutatnak különb-

séget az életkor függvényében. 



A házimunkát ter-

mészetes elemként 

felfogók aránya 

évfolyam 

 

1 

3, sz. ábra. 

Az első évfolyamosok közül 10 % végezne szivesen fizikai mun-

kát, a negyedikesek közül 16 %. Szükség esetén vállalja a fi-

zikai munkát az első évfolyamon 15 %, a negyedik évfolyamon 

37 %. Nem gondolkodott azon, milyen munkát végezne, az elsősök 

52 %-a, a negyedikesek 29 %-a.• /4. sz. ábra/ A válaszok évfo- 

lyamonkénti összehesonlitása azt mutatja, hogy a munkára ne- 

velés eredményének tulajdonithatóan a tudatosság elemei egy- 

re inkább megtalálhatók a tanulók gondolkodásában, vélemény- 

alkotásában, munkához való viszonyulásukban. 

	 szivesen végezne fizikai munkát 

	 ha szükséges, vállalja a fizikai munkát 

	 nem gondolkodott még azon, hogy milyen munkát 

végezne. 
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2  
évfolyam  

Ez az eredmény szinte termész'etes következménye a munkára ne-

velésnek, a nagyobb élettapasztalatnak, a munkával való ta-  

lálkozás gyakoribbá válásának. a lehetőségek reálisabb megis-

merésének, a szocializáció magasabb fokának. A. nyári szünidei  

munkavállalás is ezt mutatja. Az első:évfolyamtól.a negyedik  

évfolyam felé haladva fokozatosan növekszik e munkavállalók • 

aránya. /5. sz. ábra/  

Évfolyam  I . II . 

 

I v. 

  

  

 

Vi87 

  

5. sz. ábra  

  

,a nyári szünidőben munkát vállaló , . tanulók aránya  



%/  
{ ~ 	,  

6. , sz. ábra  

1  
T 	r 	r 100  
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Évfolyamról-évfolyamra növekszik az önkéntes épitótáborozá  

son való részvétel aránya is. /6. sz. ábra/ 	 . 

évfolyam  

4  

       

       

 

VOVerye- 
r'-‚0"'‚; 

    

3  

     

      

2  

       

        

        

        

        

épitőtáborozáson résztvevők aránya.  

Ezek a mutatók utalnak a munkára nevelés és a munkavállalás  

összefüggéseire. A munkára nevelés hatékonyságának növekedé  

sével nagyobb arányban és gyakrabban vállalnak munkát.afia  

talok. A munkavállalás, a munkavégzés közben gyűjtött tapasz-  

talatok pedig segítik a munkára nevelés eredményeinek~fokozó  

sót, továbbvitelét, rögzitését. Igazolva látszik a "munkára  

nevelés- munka által" tétel helyessége, illetve ennek hiánya  

a tényleges pedagógiai gyakorlatban.  

Az őszi diákfoglalkoztatás /szüretelés/ során nyujtott telje-

sitmények - hipotézisünkkel ellentétesen - nem.emelkedtek  

egyenletes arányban az évfolyam növekedésével. Megállapité- 

sunkat igazolja a következő értékelés:  

• A tanulók bérezése - az előirásoknak megfelelően, a teljesit-

mény alapján - személyre bontva történt. A tanulók kézhez  
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kapták keresetüket. Felmérésünk egyik kérdésében arra kértünk 

választ, hogy mennyi volt a pénzkereset a 12 napos szüretelés-

sel, A válaszként megjelölt pénzösszegekből tudtunk következ-

tetni tehát a teljesitményre. /3. sz. táblázat/ 

A TANULÓK. ARANYA ÉVFOLYAMONKÉNT 

Kereset összege I,, 	I 	II. III. IV. 

1000.- Ft. alatt 21 % 10 % 4 % 16 % 

1000-1500 Ft között '45 % 41 % 42 % 50 % 

1500 Ft. 	felett 

. 

8 % 17 % 25 % 13 % 

3. sz. táblázat. 

/Megjegyzés a táblázathoz:'A tanulók 30-31 %-a nem válaszolt: . 

a kérdésre, ami a többi vá.laszhoz . viszonyitva - kivéve a ko-

rábbi épitőtáborozásra vonatkozó válaszokat - magas arányt 

jelent. A felmérést követő beszélgetéseken_néhány tanuló. ezt :  

azzal indokolta, hogy nem tartotta fontosnak a véleszadást. 

A beszélgetések során közölt kereseti összegek, amik az irá-

sos válaszokból hiányoztak, nem változtatták meg lényegesen 

a táblázatban közölt arányokat,. ezért külön nem tüntettük 

fel./ 

Elemezve a teljesitményeket - a válaszadások és a beszélgeté- 

sek alapján - . az látható, hogy harmadik évfolyamig növekszik 

a teljesitmény, a negyedikeseknél pedig kevés visszaesés ta- 

pasztalható. /Harmadikosoknál 1500 Ft. felett a tanulók 25 %-a, 

a negyedikeseknél 13 %-a/ A visszaesés okát - bizonyos mérték 
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ig - a munkához való hozzáállásban kell keresnünk, legalábbis 

erre utalt a tanulók önértékelése. A válaszok szerint annyit 

dolgozott, amennyihez' kedve volt: az. első évfolyamon 31' %, 

a másodikon 29 %, a•harmadikon 25 %, a negyedik évfolyam ta-

nulóinak 37 %-a. . A negyedik évfolyam tanulóinál az előzőek- 

ben jelzett teljesitményvisszaesést látszik igazolni, hogy a 

legnagyobb arányban ők jelölték mega munkakedvet, mint a 

teljesitményt motiváló tényezőt. /37 %/ Ugy látjuk, hogy nem 

a tudatosság hiányáról van szó, hane m . a konkrét feladat-moti-

váció hiányában történd - elhanyagoláséról. A harmadik évfo-

lyam tanulói közül, kisebb arányban hivatkoztak spontán munka-

kedvükre. Teljesitményük magasabb is a többi évfolyam telje- 

sitményénél, 

A teljesitményt "befolyásoló tényezők közül, gyakorisága miatt 

kiemelkedik még a vélt vagy valós teljesitőképesség felső ha-

tára és a társak munkaintenzitása. E két motivációs tényezőt 

az egyes évfolyamok hallgatói szinte azonos arányban tartották 

meghatározónak. A teljes erőből dolgozók aránya 29-34 % között 

van, a társakhoz igazitotta munkaintenzitását a  tanulók 25-32 

%-a. /4. sz '. táblázat./ 
	-. 

V 6 1 a s z I.évf. II. 	évf. III. 	évf. IV.évf. 

Annyit dolgoztál, 

amennyi teljes erőd- 

ből telt 34 % 

• 

29 % 32 % 33 % 

Annyit dolgoztál,hogy 

társaidtól ne maradj 

le 28% 	. 29% 32% 2.5% 

/A többiek a "kedvet" tartották legfontosabbnak, 

vagy nem válaszoltak a kérdésre/ 

4. sz. táblázat 



A pénzkeresést, mint teljesitménynövelésre ösztönző tényezőt, 

a vizsgálati személyek 62 %-a tartotta fontosnak./A tanulók 

35 %-a nem tartotta fontosnak/ 

A pénzkeresést fontosnak tartó 62 %-os tanulói arány a követ- 

kezőképpen oszlik meg az egyes évfolyamok között: 

I, évfolyam 55 % 

II. évfolyam 63 % . 

III.évfolyam 75 % 

.IV. 	évfolyam 73% 

Látható, hogy a negyedikes tanulók némiképp itt is kisebb a-

rányban szerepelnek, mint a harmadikosok. Feltételezhetően a ne-

gyedikesek kisebb teljesitménye ezzel is összefügg. Tehát az 

összefüggés megtalálható a pénzkereset és a teljesitmény kö-

.zöt.t. Az .anyagi ösztönzés - ha tudatosul a tanulókban - kedve- 

zően hat a  teljesitmények növelésére.  A harmadik osztályosok, 

akik  közül legtöbben tartották fontosnak a pénzkeresést, leg-

jobban teljesitettek. A diákfoglalkoztatásra vonatkozó előirá-

sok.kötelezővé teszik a teljesitmény szerinti bérezést, az anya-

gi ösztönzést. Tapasztalataink tehát alátámasztják ennek helyes-

ségét és szükségességét. Felvetődött bennünk a kérdés, hogy 

azok a tanulók, akik a pénzkeresét nem tartották fontosnak, 

rendelkeznek-e zsebpénzzel, vagy más anyagi .forrással apróbb . 

kiadásaikhoz. Felmérésűnk alapján azt éllapitottuk' meg,. hogy .  .a '  

tanulók zöme /34 %-a/ "elég gyakran" kap zsebpénzt, másik nagy 

csoportjuk /31'%/ "mindig kap, ha kér". "Rendszeresen" kap a . 

tanulók 19 %-a zsebpénzt, és . nem szokott kapni a vizsgálati 

személyek 9 %-a. Az évfolyamonkénti bontásalapján /5, sz.táb-

lázat/ látszanak a zsebpénzhezjutási különbségek. Az "elég 



gyakran" kategóriában a negyedikesek aránya a legnagyobb. 

/41 %/ Némiképp indokolja ez, hogy a pénzkeresést közülük 

kisebb arányban tartották fontosnak, mint a harmadikosok. 

. 

Zsebpénzhezjutás ideje I. II. 

- 

III. IV. 

. 

ússze- 
• é y f o l y 8 m 	. _ site 1 

elég gyakran 39 % 24 % 32 % 41 % 34 % 

rendszeresen /hetente, 
v. havonta/ 16 % 26 % 14 % 20 % 19 % 

mindig kap  he kér 36 % 31 % 32 %. 25 % 31 % 
. 

ritkán  

nem szoktam zsebpénzt 
kapni 5% 9% 17 %, 4% 9% 

az, táblázat 

A  "nem  szoktam zsebpénzt kapni" választ. adó, tanulók között. 

a többi évfolyamhoz viszonyitva igen magas a harmadik osz- 

tályos tanulók aránya /17 %/. Talán ez az oka hogy az őszi 

munkában a pénzkeresetet legmagasabb arányban ők-tartották. 

fontosnak, ahogyan ezt az előzőekben irtuk,.Iómét igazolni 

látjuk tehát az anyagi ösztönzés teljesitménynövelőhatását. 

Azok a tanulók, akik nem kapnak zsebpénzt, jobban igyekeztek 

a munkában, mint társaik. Megjegyezzük, hogy a magunk részéről 

azt tartjuk helyesnek, has szükségee . kiadásokhoz igazodva 

nem teltbőségesen - havi vagy heti időközökben kapnak zseb 

pénzt a fiatalok. Igy rákényszerülnek a "gazdálkodásra". a. 



beosztásra, jobban megtanulják értékelni, becsülni.a pénzt. 

Nem értünk egyet a "mindig kap, ha kér" gyakorlattal, hiszen 

igy nincs felelősség .a pénzfelhasznélésban, nem érzékelik a 

kiadások sulyát, nem.tanulnek meg differenciálni a gy szükséges . 

és fölösleges kiadások.közótt. Az 6 kategóriéjukban nem is 

volt jelentős húzóerő a pénzkereseti lehetőség. 

3. A teljesitményt befolyásoló tényezők  

Az előző - az életkor szerinti különbségekről szóló - fejezet-

ben mér rámutattunk néhány tényézőre, melyek hatottak a fel 

.mérésben résztvevő személyek munkateljesitményére. Ezeken túl 

még szentelünk néhány sort ennek a kérdésnek, mivel a'dolgozat 

témáját., célkitüzéseit figyelembe véve jelentős területnek 

tartjuk. Az eredmények ismertetése előtt megjegyezzük, hogy 

iskolatipusonként` éttekintettük e tanulók teljesitményeit. 

Több éves tapasztalat alapján a szakmunkásképző iskolába járó  

tanulók eredménye magasabb a  gimnáziumi tanulókénbl,  feltéte 

lezhetően a rendszeres munk végzés embert. formáló pozitiv . he 

tósainak következtében, 

Vizsgáltuk, hogy a gimnáziumi tanulók értékrendjük alapján ho- 

gyan viszonyultak a termelőszövetkezetben végzett munkához. 

Egyik kérdéstank arra vonatkozott, hogy fontosnak tartják-e, 

hogy megtanulták becsülni a fizikai munkát. A válaszok követ 

kezőképp alakultak: Fontosnak tartja 98 16, azaz 74 % /pozitiv 

válasz/, nem tartotta fontosnak 32 f6, azaz : 24 %. /negativ 

válasz/ Többségük - tehát emberi épülésében jelentősnek tartja  

a fizikai munkával való találkozást, becsüli ezt .a tevékeny- 



céget. Értékelésükből kitűnik, hogy a tudatosság kihat az 

őszi munkában való részvétel eredményességére..Akik fontos- 

nak tartották a munka megbecsülésének tényét a szüretelés 

ideje alatt, nagyobb erővel és nagyobb felelősségérzettel 

dolgoztak. 

A 98 pozitiv választ adó tanuló közül 

teljes erejéből dolgozott 	 36 fő 	36 °6 ' 

társai munkaintenzitása szerint 

dolgozott 	 31 fő 	31.% 

kedve szerint dolgozott 	 24 fő 	24 % 

A negativ választ adó 32 tánúlóból 

teljes erejéből dolgozott 	 6 fő  

társai munkaintenzitása szerint 

dolgozott 	 7 f8. 	21 % 

kedve szerint dolgozott 	 16 fő 	50 % 

Tehát a.poziti.v Vá.laszt.adá. /a-munkát becsülő/-csoport tag - 

jai közül jóval magasabb arámiban vannak azok, akik teljes 

-intenzitással dolgoztak, mint a negativ választ adók közül. 

: /36 %-ban,.a negativ választ adók köz81.'18 %-ban/ A pozitív 

választ adók közül továbbá kevesebben /24.x/ voltak azok, 

akik kedvük szerint voltak.hajlandókdolgozni. A negativ 

választ adó csoport tagjai 50 %-ban amunkakedv, a-hangulat 

befolyása alatt. álltak. /7. sz. á'bra/ 

A munkavégzés tudatosságát,'a felelősségérzetet szerettük 

volna mérni a következő kérdés által: ".örültél, .hogy segit- 

ségére lehetsz az országnak?" Ird le, hogy fontosnak tartod-e 

ezt a szempontot! /Lásd a kérdőiv 21, sz. kérdése/ 



tanulók ará- 

nya % 

pozitiv választ adott 

negativ választ adbtt . 

7 , 

p‚; 

sz. ábra. 

teljes erejéből társaitól ne 
dolgozott 	maradjon le 

kedve szerint 
dolgozott 

A tanulók közül fontosnak tartotta 104 fő 	79 % 

nem tartotta fontosnák.27 fő 	20 % 

Döntő többségük  tehát /79 %/ tudatában volt munkája jelentősé-

gének, fontosságának. Ez a megelőző időszak munkára nevelésé- 

nek és az őszi foglalkoztatásra való eredményes felkészités-

nek t.ulajdonitható. Tudatoscdott a gyermekekben, hogy az ő 

munkájuknak milyen jelentősége van .  Ez pedig kedvezően befolyá-

solta a vizsgálat eredménye szerint a munkához való hozzáél- 

lást, ezen keresztül a munkavégzés intenzitását, a teljesít- 
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ményt. Azok a tanulók, akik fontosnak tartották az "ország 

megsegitésének" tényét, munkájukhoz kedvezőbb hozzáállást 

tanusitottak. Közülük 72 % volt azoknak az aránya, akik szi-

vesen dolgoztak a  termelőszövetkezetben, akik nem tartották 

fontosnak az országos gond megoldását, azok közül'keveseb-

ben /51 %/ dolgoztak szivesen. /6, sz. táblázat/ 

"Szivesen dolgoztál-e a 
termelőszövetkezetben?" 

CJrültél-e,hogy segitségére 
lehetsz az országnak? 

Fontosnak tar- 
totta 

‘ 	Nem tartot- 
ta fontosnak 

V 

igen, 	mert szeretek dolgozni 23 fő 22 % . 5 fő 18 

igen, 	mert 	tudtam, 	hogy szük-• 

cég van a munkámra 52 fő 50 % 9 fő 33 % . 

pozitiv hozzáállást tanusitott 

összesen /szivesen dolgozott/ 75.fő .72 % . 	14 fő 51 % . 

negativ hozzáállást tanusitott 

összesen /nem szivesen dolgo- 

zott/ 23 fő 22 % 

. 

7 fő 25 % 

E. sz. táblázat. 

Ugy látszik tehát, hogy - amint azt az előzőekben is megfogal -

maztuk - a munkához való kedvező hozzáállást jelentősen befolyá-

solja a tanulók munkáról kialakitott véleménye, felelősségérze-

te. A teljesitmény pedig függvénye ennek a hozzáállásnak. Igy 

teljesitménybefolyásoló tényezőként könyvelhetjük el - a vizs-

gálati adatok szerint - a felelősségtudatot, a munka megbecsü- 

lését, az ország érdekeinek felismerését, a munka közösségi 
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irányultságénak elfogadását. Ez a tapasztalat szinkronban van 

Komlósi. Sándor megállapitéséval, melyet a családban végzett 

munkavégzéssel kapcsolatban igy fogalmaz meg: a házimunka vég-

zésére ösztönző motívumok közül azok a leggyakoribbak, amelyek-

ben "a házi munka eredményét mások objektiv . érdekei figyelembe-

vételével értékeli a gyermek". /77/ 

A KISZ nevelőmunkája is hozzájárult a tanulói felelősségérzet nö- 

velaséhez. Programjaikban foglalkoztak a diékmunka fontosságával, 

mozgósitottak-az eredményes feladatvégzésre. 

4. A  család szerepének vizsgálata  

A család, mint jelentős nevelési tényező, igen nagyszerepet 

játszik a gyermekek, a  fiatalok  jellemformáláséban, emberré 

váláséban. A munkára nevelésnek is tág  tere van  a családközös-

cégben. Ebből a meggondolásból kiindulva próbáltunk összefüggé-

seket keresni az otthoni környezet és a munkára nevelés, illet-

ve az otthoni munkamorál és a diákfoglalkoztatáson tanusitott 

magatartás között. 

Vizsgáltuk a gyermekek otthoni munkavégzését aszerint, hogy 

a szülők /apa, anya/ iskolai végzettsége milyen foku. Eredmé-

nyeink azt igazolják, hogy az anya, illetve az apa iskolai 

végzettsége némi befolyással van a . tanulák otthoni, háztar-

tási és egyéb ház körüli munkája végzésére. A korábbiakban, 

e vizsgálati mintajellemzésénél mér utaltunk ró, de mondani-

valónk alátámasztásé céljából megismételjük az otthoni munka-

végzés adatait. 



Rendszeresen segit 78 fő 59 %   

Gyakran segit 44 fő 33 %  

Ritkán segit : 	. 10 fő 7,5 %  

Ezt iskolai`végzettség szerinti'`bon.tásban a 7-es és a 8-as  

számu táblázat tartalmazza. 	. 
Az anyák végzettsége szerint:  

Iskolai végzettség 
Segités gyakorisága  

.  

 rendszeresen + 	gyakran  
,  

ritkán  
általános iskola 22 fő 57 % 13 fő 34 % 1 fő 2 %  
szakmunkásképző iskola 5 fő 45 % 5 fő 45 % .1 	fő 9 %  

középiskola • 34 fő 56 % 21 fő 35 % 4 fő 6%  

egyetem, 	főiskola 

.. 
8 fő 

- 	. ,... 	.  
57 

. 
% 

. 	.p  
4 fő 

.  
28 % 2 fő 

,  
14 %  

tJsszesen: 	. 69 fő 52 % 43 fő 32 % 8 fő 6%  

7, sz.. táblázat  

Az apák véozettséoe szerint:  

Iskolai végzettség 
_ 	.. 	.._ _ 	 .~ 

' 
' 

Se 

.. 

ités • akorisé •a 
ren•szeresen. 

.u.,_....__,.._... 
gya ran rit •n 

általános iskola 	. 15  tő 60 % 7 fő 28 % 2 fő 8%  

szakmunkásképző iskola ' 10 fő 58 % 5 fő 29 % 1 fő 5 %  

középiskola  28 fő 59 % '16 	fő 34 % 2 fő 4 %  

egyetem, 	főiskola  
. 	. 	_._ 	. 	.. 	.._ 	.... 	.. 	_. 	... 	.. . 	..... 9  . 

17 
. 	. 
70 

fő 

fő 
... 

-~~. 

50 

53 
o 

% 

% 

14 fő 
.i~ 

41 
. 	. 
31 

% 
.. 

% 

3 fő 
,. 	_.. 	. 	.. 
8 fő 

.. 

8 %  
... 	.. 	. 
6 %  Összesen: 42 fő 

8. sz. táblázat  

/A "nem válaszolt"-ak arányát nem tüntettük fel/  
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Az eredményekből két dolgot tartunk emlitésre,méltónak. A-"rend-. 

szeresen" segitők csoportjában a szakmunkás végzettségü anyák 

gyermekei kisebb arányban vannak a többinél. /45 %, a többi 

csoportban 56-57 %/. Az apáknál az általános iskolai végzettségű 

ektől haladva a .  magasabb végzettségű szülők irányába némiképp 

csökken a rendszeresen segitők aránya. /60 %-r61 50 %-ra/ 

Alátámasztja ezt az apa és anya iskolai'végzettsége szerinti 

összesitett megoszlás is, amelyet a 9. sz. táblázatban mutatunk • 

be. 
■ 

Iskolai 
végzettség 

 - 
Segités gyakorisága 
rendszeresen gyakran ritkán 

általános iskola 37 fő 61 % 20 fő 33 % 3 fő 5 % 

szakmunkásképző 15 fő 53 % 10 fő 35 % 2 fő 7 % 

középiskola 62 fő 57 % -37 fő 34 % 6 fő 5 % . 

egyetem, 	főisk. 25 fő 52 % 18 fő 37 % 5 f8 10% 

összesen: 139 f ő 59 % 85 f ő 33 % 16f6 6% 
. 

/apák és-anyák száma összesen 258 fő, a kérdésre válaszoló 

gyermekek szüleinek száma 240 fő/ 

9..sz, táblázat. 

.Az adatok szerint kis mértékű csökkenést mutat a főiskolát, 

egyetemet végzett szülők gyermekeinél a "rendszeresen" segi-

tők aránya /61 %-ről'52 %-ra/l és valamelyest. növekszik a."rit-

kán" segitők'a ránya /5 %-r61 10 %-ra/. Az arányváltozás - vizs-

gálataink szerint'- nem jelentős. További részletesebb értéke-

lésre adataink nem adtak lehetőséget. 



Mindenképpen azt a tényt tartjuk fontosnak, hogy a gyermekek 

92 %-a rendszeresen vagy gyakran segit otthon a ház körüli 

munkákban. Alacsony tehát - minden kategóriában - a "ritkán" 

segitők aránya. Ez azt mutatja, hogy a szülők bevonják gyer-

mekeiket az otthoni munkába, ami pozitivan befolyásolja fej-

lődésüket, munkára nevelésüket. 	. 

Várakozásunkkal ellentétben a szakmunkás végzettségű szülők 

gyermekeinél nem egyértelmű a munkához való pozitiv hozzáál-

lás. A "rendszeresen" és "ritkán" segitők arányai a felsőfoku 

végzettségű szülők gyermekeinek arányaihoz állnak közel. Erre 

'már utaltunk az anyák iskolai végzettsége szerinti értékelés-

nél. Szerettük volna azt a kérdést tovább is vizsgálni, de 

adataink erre nem adtak lehetőséget. 	. 

.A . szülők iskolai végzettsége és e munkára nevelés /ennek egyik 

fontos megnyilvánulása - az otthoni segités rendszeressége - 

'alapján/ előzőekben megfogalmazott összefüggését támasztják 

alá a házimunka végzéséhez'való viszonyulás adatai. "Hogyan .: 

viszonyulsz a háztartási és egyéb ház körüli munkákhoz?"--. 

kérdeztük a tanulóktól. 

A válaszok megoszlása: szivesen végzem 	59 % 	. 

nem szivesen végzem 23 % 

A válaszokat a szülők iskolai végzettsége szerint is . bontot- 

tuk. Ezeket a 10. számu táblázat, valamint a .8-as és 9-es 

ábra mutatja. Adataink igazolják azt a korábbi megállapitá- 

sunkat, hogy az iskolai végzettség van némi befolyással a ta 

nulók otthoni munkára nevelésére. Az iskolai végzettség/szülő-

re vonatkozó/  növekedésével forditott arányban változik a 

munkát "szivesen végző" tanulók aránya. 	. 



/A."nem válaszolt"-ak arányát nem tűntettük fel/ 

10, sz, táblázat. 

100% ' 

élt. 	szakm. 	közép- 	'egyetem 
isk. 	képző 	isk. 	főiskola 

"szivesen végzem" választ adó tanulók aránya 

	AP  

/szülők is-
kolai vég-
zettsége/ 

8. sz. ábra. 

75 - 

Osszesitett adat a szülők /apa, anya/ iskolai végzettsége 

alapján a házimunka végzéséről: 

.. 

Iskolai végzettség szivesen végzem nem szivesen végzem 

általános iskola 47 fő 78 % 9 fő 15 % 

szakmunkásképző isk. 19 fő 67% 4 fő 14 % 

középiskola 65 fő 63 % 24 fő 22 % 

egyetem, 	főiskola 27 fő 56 % 10 

► 

fő 20  % 

7 
Usszesen: 158 fő 

■ 

59 % 47 fő 17 % 



szakm.. 
képző 

közép- 

isk. 
egyetem 	a szülők 
főisk. 	iskolai 

végzettsége 

élt. 
isk. 
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25 %_ 

"nem szivesen végzem" választ adó tanulók aránya 

9, sz. ábra. • 

általános iskolai végzettségtől haladva az egyetemi végzett-

ségig 78 %-ró1 , 56 %-ra csökken azok aránya, akik szivesen vég-

zik az otthoni munkát. Az iskolai végzettség növekedésével 

a "nem szivesen"segitők aránya némiképp növekszik. /15 %-ró1 

20 %-ra/ Ismételten megjegyezzük, hogy ez az arányváltozás 

nem jelentős mértékű, de a gondolatok felvetése talán ösz-

tönzést adhat további vizsgálatokhoz. 

Megitélésünk szerint helyes volt az otthoni munka végzéséhez 

való viszonyulást elemezni, mivel szoros összefüggést mutat- 

nak  az'értékelések az otthoni munkamorál és a diákfoglalkozó- 

son tanusitott munkához való hozzáállás között. Mutatják ezt 

az otthoni munkát "szivesen" illetve "nem szivesen" végző ta-

nulók szüreti munkájában jelentkező különbségek. /11. sz.téb-

lázat/ 
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7 

Otthoni munkához való Saját teljesitmény értékelése 
viszony Teljes ere- társaihoz kedve 

 dolgo. 
zott 

igazodott rint dolgo-
zott 

, 

szivesen végzem 26 fő 32 % 31 fő 38 % 17 fő 21 % 

nem szivesen végzem 7 fő 25 % 3 fő 10 % 15 fő 53 % 

11. sz. táblázat 

Azok a tanulók, akiket nem juttattak el arra a szintre, hogy 

az otthoni munkát szivesen - belső motivum hatására - végez- 

zék, az őszi munkához való viszonyulásban is negativabb hoz- 

záállást tanusitanak, mint az otthoni munkát "szivesen" vég- 

zők. Ez utóbbiak közül 21 %• . dolgozott pillanatnyi hangulata, 

kedve szerint, mig a "nem szivesen" végzők több mint fele. 

/53 %-a/ eszerint dolgozott. /10. az. 	Ezt  az 

 látjuk.. igazolódni abban is, hogy az otthoni munkát 

"szivesen" végzők között nagyobb arányban vannak, akik "tel-

jes erejükből dolgortak" /32 %/l  mint a "nem szivesen" végzők 

között. /25 %/ Adataink nem elégségesek arra, hogy biztonság-

gal  következtetést vonjunk le "a nem szivesen" segitők és az 

osztály viszonyáról. Csupán utalunk rá, hogy közülük kevesen 

/10 %-ban/ válaszolták, hogy munkájukat a társak munkainten-

zitásához szabták. A "szivesen" segitők között ez az arány 

jóval magasabb /38 %/. ' Ugy tűnik, hogy .a"társak kisebb be- 

folyással vannak a "nem szivesen" segitő fiatalokra, és tár-

saikra ők sem figyeltek úgy, mint a "szivesen" segitők. Ez né- 

miképp a közösségi magatartás alacsonyabb szintjére enged 

következtetni. 	 . 

ábra/ 



       

  

.IMINNIr WPM. 

 

 

32 

   

25 

 

       

    

    

    

       

Teljes erejéből 	Társaihoz igazo- 
dolgozott 	-dott 

Kedve szerint 
dolgozott 
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szivesen végzi a háztartási munkát 

nem szivesen végzi a . háztartási munkát 

10. sz. ábra. 

A tanulókkal folytatott személye s besz.élgetések:valószinüsi- 

tik azt a véleményünket, hogy.:azokban: a családokban, ahol  

szülők figyelemmel kisérték a tanulók tevékenységét, érdekl6- 

dést mutattak 's telj.esitmény, munkakörülmény  etb. iránt, , növe- 

kedett a tanulók felelősségérzete, pozitivabb . lett a munkához . 

való viszony. Igyekezett a tanuló elérni a szülők megbecsülé- 

sét, elismerését, ami igen kedvezően befolyásolta a munkatel -

jesitményt. Ebben is megmutatkozik az a bőséges lehetőség, ami 

a családok, a szülők rendelkezésére All  a nevelőmunka eredmé-

nyesebbé tételében. Ismét Komlósi Sándort idézzük, mert az ő 

megállapitásai által megerősitve látjuk saját értékelésünket: 

"A családi atomszféra tehát igen bonyolult, dialektikusan ható 

erők és ellen erők mezője. S végeredményben ez az atmoszféra 
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alakitja a személyiséget, amelyben maga az•adott személyiség 

sem elhanyagolható.tényező." /78/ 

5. A munkához való viszonyulás néhány további összefüggése  

Választ kértünk a tanulóktól arra a kérdésre, hogy'"szivesen 

vettél-e részt az őszi mezőgazdasági munkában?" 

A válaszlehetőségek az alábbiak voltak 

a/ igen, mert szeretek dolgozni 

b/ igen, mert tudtam, hogy szükség van  a  munkámra 

c/ igen, mert nem kellett iskolába menni 

d/ mindegy volt, hogy iskolába megyek-e vagy dolgozni 

e/ nem szivesen jártam dolgozni, de muszáj volt 

f/ egyéb, éspedig 

A válaszok elsősorban az első három /a, 

csoportosulnak a következők szerint: 

▪ igen, mert szeretek. dolgozni 	28 fő 	21 % 

- igen, mert tudtam,  hogy  szükség van 

a munkámra 

- igen, mert nem kellett iskolába menni- 17 fő 	12 % 

- mindegy volt, hogy iskolába megyek-e 

vagy dolgozni 

-'nem szivesen jártam 'dolgozni, 

muszáj volt 	 3.fő 

-.egyéb /szórakozás volt, pénzt keres- 

tem, stb/ 	 . 11 fő 	8 % 

A  szóródásból megállapitható, hogy a. gyerekek zöme szivesen 

járt szüretelni /az "egyéb" választ adók is többségükben er- 

ről nyilatkoztak a személyes beszélgetésekben/. 

c/ variációk köré 

61 f ő 	46-% 

10 fő . 	 7 %_ 
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További pozitivum, hogy 67 %-uk azért vett részt szivesen az 

őszi mezőgazdasági munkában, mert szeret dolgozni, illetve 

tudta, hogy szikség van munkájára. Kevés azoknak az aránya, 

akik az órák elmaradása miatt vállalták szivesen a munkát. 

/12 %/ Elenyésző azoknak a száma /3 fő, 2 %/ akik nem szive-

sen mentek dolgozni. 

Megnéztük, hogy ez a pozitiv, illetve negativ viszonyulás ho-

gyan jelent meg a teljesitményben. ' /12. sz. táblázat/ Kapott 

eredményeink alapján úgy tünik s hogy azok a tanulók, akik szi-

vesen jártak a termelőszövetkezetbe, mert szeretnek dolgozni, 

többségükben /53 %/ teljes erejükből végezték a munkát. /belső 

motivum/ Valamelyest csökken /32 %/ a "teljes erejükből" dol- 

gozók aránya azoknál a tanulóknál, akik azért dolgoztak szi-

vesen a termelőszövetkezetben, mert "tudták, hogy szükség van 

a munkájukra". /belső motivum/ Tovább csökken /18 %/ a "teljes 

erejűkből" dolgozók aránya azoknál a tanulóknál, akik azért 

szerettek a termelőszövetkezetben dolgozni, mert nem kellett 

iskolába menni. /belső motivum/ Azok a tanulók pedig, akik 

azt válaszolták, hogy mintegy volt, hogy iskolába mennek-e 

vagy dolgozni, döntő többségükben /70 %/ "annyit dolgoztak, 

amennyihez kedvük volt". /külső motívum/ 

Ugy tapasztaltuk, hogy a belső motivumok megléte igen fontos 

tényező a munka-végzésben, ezért ezeket kell kialakitani. a  

tanulókban. Szükséges volna ehhez részletesen kidolgozni 

azokat a módszereket, melyek a nevelési folyamat szerves rá- 

. szeként - . igen jelentős idő- és munkaráforditással - tovább 

segitenék a belső motivumok kialakulását. 	. 
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0 

Szivesen vettél-e részt az 

őszi munkában 
A teljesitmény mértéke 

1 2 3 	f 	. 4 
J 

5 

Igen, mert szeretek dolgoz- 
L 

ni 53% 28% 3% 7% 

. 

- 

Igen, 	mert tudtam, hogy 

szükség van a munkámra 32 % 32% - 32 % - 

Igen, 	mert nem kellett 

iskolába menni 18 % 37 % - 25 % 12 % 

Mindegy volt, hogy iskolá- 

ba megyek-e vagy dolgozni 20 % - . 	 - 

. 

70 %. - 

Nem szivesen jártam dol- 
gozni, 	de muszáj volt * 33 % 33 % - 33 % - 

ússzesen /a vizsgálatban 

résztvevők arányában/ 31 % 26 % 0,75% .25 % 1,5 % 

Annyit dolgoztál, 
1. amennyi teljes erődből telt. 

2. hogy társaidtól ne maradj le 

3. amennyit a tanár /nő/ elvért 

4. amennyihez kedved volt 

5. amennyit muszáj volt 

* 3 főt takar ez az arány. Közülük 1 fő teljes erejéből, 1 fő 

társaihoz igazodva, 1 fő kedve szerint dolgozott. 

A "nem válaszolt" és az egyéb választ adó tánulói arányt nem 

tüntettük fel. 	 . 

12. sz. táblázat 



a kedv szerint dolgozók aránya 

a teljes erőből dolgozók aránya 

11. sz. ábra. 

Szeret dolgozni 

Munkáját szükséges-

nek itélte 

nem ment iskolába 

mindegy volt hová 

megy 

12. sz. ábra. 

szeret dolgozni 

munkáját szükséges-

nek itélte 

nem ment iskolába 

mindegy volt hová . 
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A  "teljes  erőből" dolgozók aránya tehát a munkához pozitivan 

viszonyuló tanulóknál/szeret dolgozni, munkáját szükséges-

nek érezte/ a legnagyobb. /11. sz. ábra/ 
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Azok a tanulók dolgoztak pillanatnyi kedvük szerint a termelő- 

szövetkezetben, akiket nem motivált a munkaszeretet, a felelős- 

ségérzet, mindegy volt nekik, hogy iskolába mennek-e vagy dol-

gozni. /12. sz. ábra/ 

A munkához való viszonyulásnál a továbbiakban vizsgáltuk, hogy 

a tanulók fárasztónak találták-e a munkát, vagy sem. Tisztában 

voltunk vele, hogy ez függ a tanulók fizikai állóképességétől, 

a munkafeltételektől, az időjárástól. Miután ismertük a munka-

feltételeket, a munkakörülményeket, illetve a munkák befejez- 

tével a teljesitményeket is, úgy gondoljuk, hogy egy átlagos 

teljesitőképességü, átlagos fizikai állóképességgel rendelke-

ző fiatal erejét az igénybevétel nem haladta meg. Ennek tudo-

másul vételével végeztük a további értékeléseket. 

Vizsgálatunk azt  mutatja,  hogy a tanulók 75 %-a nem találta  

fárasztónak a munkavégzést, csak 21 %-uk szerint volt fárasz- 

tó. E válaszok szóródását értékeltük olyar szempontból is, 

hogy akik fárasztónak itélték a munkát, hogyan viszonyultak 

a betakaritáshoz. /13. sz. táblázat/ A kapott értékekből 

következtethetünk arra, hogy azok a tanulók, akik pozitív 

hozzáállást tanusitottak a munkához /szeret dolgozni, szük-

ségesnek itélte munkáját!, azok nem találták azt fárasztó- 

nak. /13. sz. ábra/ Ennek csak látszólag mond ellent az az 

adat, mely a közömbös /mindegy volt, hogy iskolába megy-e 

vagy dolgozni/ tanulóknál mutatkozik. Ők 90 96-ban  nem talál- 

ták fárasztónak a munkát. Ez azzal magyarátható, hogy ők vol-

tak azok, akik 70 %-ban úgy nyilatkoztak, hogy "annyit dol-

goztak, amennyihez kedvük volt". /Tehát ezért nem találták 

ők fárasztónak a munkát./ 



Szeret dolgozni_ 

Nem kellett iskolába 
menni 

Szükségesnek itélte 
munkáját 

   

77 75% 
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A munkához való viszony A munkavégzés 

nem volt fá- 
rasztó 

fárasztó 
volt 

szeret dolgozni 89 % 10 % 

szükségesnek itélte munkáját 75 % 22 % 

nem kellett iskolába menni 58 % 35 % 

mindegy volt, hogy iskolába 

megy-e vagy dolgozni 90 % 10 % 

muszáj volt dolgoznia - 100 % 

Összesen: 75 % 21 % 

13. sz. táblázat 

"Nem volt fárasztó" a munkavégzés . 

a tanulók aránya. 

13. sz. ábra 
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Szerettünk volna bizonyos tapasztalatot gyüjteni arról, hogy 

a nyári munkavállalás és a tanulók munkához való viszonya 

milyen összefüggést mutat. /14, sz. táblázat/ 

A munkához valóviszony A nyári szünetben rendszeresen 

munkát 
vállal 

nincs mun- 
kája 

szüleinek 
segit 

szeret dolgozni 32 % 14 % 17 

szükségesnek ítélté 

munkáját 50 % 6 % . 29 % 

nem kellett iskolába 

menni 

.• 

31 % 31 % 18 

közömbös 30 % 20 % 20 

Az "egyéb" választ adó és a "nem válaszolt"_.tanulói,erényt nem 

tüntettük fel. 

14, sz, táblázat 

Adataink alátámasztják hipotézisünket: azok a tanulók, akikben 

tudatosult, hogy szükség van a munkájukra, a többi csoportnál 

nagyobb arányban létesitenek munkaviszonyt nyáron, illetve 

többet segitenek szüleiknek /hobby kertben, vagy az egyéb me- 

zőgazdasági, háztáji munkák végzésénél/. ússzefüggés van  tehát 

a rendszeres munkavégzés és a felelősségérzet között. Akik 

többször dolgoznak a nyári szünetben,.érettebbek e munkához 

való viszonyban. Azok a csoportok, /szeret dolgozni, nem 

kell az iskolába menni, közömbös volt, hogy iskolába megy-e 
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vagy dolgozni/ amelyek a munkavégzéshez igen különbözően viszo-

nyultak, nyáron szinte azonos arányban vállalnak. munkát. Felté-

telezve a nyári munkavállalás kedvező hatását, a munkához való 

viszonyulásban nem kellett volna ilyen különbségeket találnunk. 

Hogy adataink mégis ezt mutatják, valószinüleg a nyári munka-

végzések sorén átél t kedvezőtlen tapasztalatok hatásával ál-

lunk szemben. A konkrét munkavégzés nem minden esetben jelent 

pozitiv élményt /rossz munkafeltételek, sikerélmény hiánya, stb. 

miatt/. A munkavégzés ezeknél a tanulóknál /nem kellett isko-

lába menni, közömbös volt hová megy/ nem gazdagitotta a munka 

iránti helyes viszonyukat, nem alakult ki bennük belső motivá-

ció a közösség érdekében végzett munka iránta Oda kell figyel-

nünk arra is, hogy a "nem kellett iskolába menni" szempontot 

fontosnak tartó, és a közömbös /mindegy volt, hogy iskolába 

megy-e vagy dolgozni/ tanulók közül nagyobb arányban /31 % , 

illetve 20 %/ vannak azok, akik nyáron munkát nem vállalnak, 

de otthon sem rendelkeznek rendszeres tevékenységgel. Elkép-

zelhető, hogy munkaszeretetük, munkáért érzett felelősségük 

bizonyos hiányosságai - többek között - erre is visszavezet-

hetők. 

6. Értékorientáció a fövőtervezésben  

Témánkkal . összefüggésben vizsgáltuk a tanulók elképzeléseit 

leendő munk(jukról,szakmájukról, pályaválasztásuk körülmé-

nyeiről. A kérdőives felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy 

a vizsgált személyek jelentőségének megfelelően foglalkoznak 

a pályaválasztással. /14. sz. ábra/ 



P3% 

38% 

határozott elképzelése van 

a jövőről 

van elképzelése, de'még • 

nem döntöt t  

nincs elképzelése a jövő 

ről. 
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A megkérdezett tanulók közül 

határozott elképzelése van 70 főnek, ez 53 % 

- van elképzelése, de még nem 

döntött 51 fő, ez 38 % 

- nem tudja mivel szeretne 

foglalkozni 11 fő, ez 8 % 

Azok a tanulók, akiknek nincs konkrét elképzelése agyleendő 

foglalkozását illetően, az alsóbb évfolyamokból kerülnek ki. 

sz. ábra. 

Tapasztaltuk azt is, hogy a tanulók a pályaelképzelés kialaki-

tásánál önállóak voltak, ahogyan  erre a vizsgálati minta álta-

lános jellemzésénél utaltunk. Pedagógusok, szülők ebben a kor-

ban tanácsokkal, ötletekkel, heges önismeret kialakitásával 

befolyásolják a tanulókat. Az önállóságra utaló válaszok mel-

lett is meggyőződésünk, hogy "az iskola és a pedagógus szerepe 

elsőrendű jelentőségű a fiatalok pályaválasztásában". /79/ 

A válaszokból és a személyes beszélgetésekből az is leszűrhe-

tő, hogy a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkáját, kiadvá-

nyait ismerik a tanulók, segitette őket a továbbtanulási, el-

helyezkedési lehetőségek jobb megismerésében. 
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Szükségesnek éreztük, hogy megvizsgáljuk a pálya kiválasztá-

sában lényeges szerepet játszó tényezőket, azt, hogy milyen 

összetevőket tartanak fontosnak leendő munkájukban a tanulók. 

A válaszok azt mutatják, hogy a tanulók kellő felkészültség-

gel,öntudattal és felelősségérzettel rendelkeznek .  Saját ké-

pességeik és lehetőségeik számbavételével, ugyanakkor a na-

gyobb közösség érdekeinek is megfelelő szakma kiválasztását 

tervezik legtöbben közülük. 

"Miért választottad ezt a pályát? Mit vársz leendő munkád-

tól?" - kérdeztük tőlük. "Embertérsaid hasznára leszel"-

igy szólt az első válaszvariáció. . 

	

Ezt a szempontot fontosnak tartotta 	114 fő, 	86 % 

	

nem tartotta fontosnak 	18 fő, 	13 % 

Ez azt mutatja, hogy a nagyobb közösség érdekében végzett 

feladatot a tanulók szép, nemes célnak itélik meg. A nevelés 

során ezt ez eszmét magukévá tették. 

"űrömet jelent a nehézségek , leküzdése" 	volt a következő 

válaszlehetőség. Ehhez az összetevőhöz poziti .vanviszonyult 

83 tanuló /62 %/, negativan viszonyult . 48 tanuló /36 °V . 

Ennél a válasznál megnőtt - az előzőhöz viszonyitva - a ne-

gativan viszonyuló tanulók száma. Adataink nem elégségesek 

arra, hogy biztonságosan megfogalmazhassunk erre vonatkozó-

an következtetést. Mégis szeretnénk utalni a bennünk megfo-

galmazódott gondolatra, miszerint ismerik-e vajjon ezek a 

tanulók.a j61 bevégzett feladat utáni örömet, volt-e mér ré-

szük sikerélményben, ami az ujabb feladat elvégzésére ösztö-

nözte őket? Ugy tünik, iskolának, családnak e téren is van 

még tennivalója. 
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"Nem  kell sokat  dolgozni"  - választhatték a tanulók. Nem 

tartja fontosnak ezt 119 fő, 90 %, fontosnak tartja 7 fő, . 

5 %. Ezek az arányok rendkivűl szemléletesek, A tanulók he-

lyes gondolkodására vall, hogy nem nézték leendő pályájuk 

megválasztásánál, hogy kell-e sokat dolgozni, vagy nem. 

Érzelmi okok motiválták inkább őket a pályaválasztásban. 

Igazolja ezt a következő szemponthoz való viszonyulés is: 

"Hozzájárul képességeid fejlesztéséhez". Ezt fontosnak tart-

ja 109 fő, 82 %, nem tartja fontosnak 22 fő, 16 %. "3ó kere-

seti lehetőséget ad"- választhatták a tanulók. Ezt a szempon-

tot fontosnak jelölte 47 fő, 35 96,. nem tartja fontosnak 82 fő, 

62 %. 	 . 

Tehát a vizsgálatban résztvevő tanulók többsége nem tartja  

fontosnak leendő munkája által biztosított kereseti lehetősé-

geket. A pályaválasztásban ez nem látszik meghatározó szempont-

nak. A beszélgetéseken elmondták, hogy az a fontos, hogy a 

tisztességes megélhetés feltételei legyenek biztositottak. 

A kérdőivekből leszürt válaszok alapján összegezhetjük, hogy a 

tanulók többségükben két dolgot tartanak fontosnak leendő mun-

kájukban: hasznára lesznek embertérsaiknak, lehetővé teszik 

képességeik fejlesztését. Ugyanakkor többségűk nem tartja lé-

nyegesnek a jó kereseti lehetőséget.  Itt szeretnénk utalni 

arra, hogy értékelésünk alátámasztja Bölcs István megállapi 

tásait,amelyek a középiskolába járó II. és. IV. osztályos lá-

nyok pályaválasztéséról készitett vizsgálat alapján fogalmazód-

tak meg. Bölcs István szavával élve a tanulók a választott 

pályához elsősorban"érzelmi okokból kapcsolódnak". Hivatkozott 
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vizsgálatban sem magas /11,93 %/ azoknak a lányoknak a száma, 

akik a kereseti lehetőséget jelölték meg pályaválasztási moti-

vumként. /80/ 

Témánk szempontjából érdekesnek tűnik az a tapasztalat, misze-

rint a vizsgálatunkban résztvevő tanulók közül kevesen, mind- 

össze 17-en /12 %/ vállalnának szivesen fizikai munkát. Vala-

mivel többen, 37-en /28 %/ nyilatkoztak úgy, hogy nem vállal-

nák szivesen, de ha muszáj, akkor fizikai munkát is végeznének. 

Ennél is többen vannak azok, akik nem gondolkodtak még ezen a 

kérdésen. /40 %/ Vonatkozó adataink alapján készült a 15. sz. 

ábra. Saját maguk számára tehát nem jelent kedvező perspekti-

vát a fizikai munka végzése, pedig többségükben, 108-an /81 %/ 

azt vallják, hogy egyformán értékes a fizikai és a szellemi 

munka. Nem becsülik le tehát a fizikai munkát, de ők nem erre  

készülnek.•/gimnáziumi  osztályokról lévén. szó, ez elfogadható-

nak is látszik, mivel a gimnáziumok feladaté elsősorban a-tovább. 

tanulásra való előkészitée,ahogyan aztaz.1972-es oktatéspoliti-

kai határozat is leezögezi. / 

A tanulók döntő többségükben 112 fő, 84 % azt irtók le a.kérdő-

ivekben, hogy a fizikai munkáról alkotott véleményük nem•ját 

szott szerepet a pályaválasztásban. Ez összhangban van Komlósi 

Sándor általános. iskolásokra vonatkozó meggllapitásával, misze-

rint a pályaválasztásban "gyengén szerepel az  az  indok, hogy_ . 

azért választja az adott pályát,.mert•az könnyű, nem kell.ne-

héz fizikai munkát végezni.." /81/ 

Jövőjük tervezésével kapcsolatosan nyilatkoztattuk a tanuló-

kat arról is, hogy iskoláik befejezése után szivesen mennének-e 

abba a termelőszövetkezetbe•dolgozni, ahol a szüreti munkát 

végezték. 	 . 
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44Z0 nem gondolkodott azon, hogy végezne-e fizikai mun- 
kát, vagy sem /53 fó, 40U/ 

vállal fizikai munkát, de  cesk ha muszáj /37 f8,'28 %/ 

szivesen végezne majd fizikai munkát /17f8 12 96/ 

közömbös számára, hogy milyen munkát végez majd  
/9 f ő , 6 °b/ 

nem vállalna fizikai munkát /1 fő,  0,76 %/ 

egyéb, nem válaszolt /17 f6, 13,24 %/ 

15. sz. ábra. 
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Adataink szerint szivesen dolgozna abban  a termelőszövetke-

zetben, ahol az őszi diákfoglalkoztatás volt 6 fő, 4,5 %. 

Nem szivesen dolgozna itt 31 fő, 23 %, mert nem szereti a 

mezőgazdasági munkát. Más elképzelése miatt nem dolgozna az 

adott termelőszövetkezetben 78 fő, 59 %. Nem orientálódnak  

tehát a vizsgálati személyek a mezőgazdasági munka, illetve  

a fogadó termelőszövetkezet felé, elsősorban más elképzelé- 

seik miatt. 

A pályaorientációt, a mezőgazdasági munka iránti vonzódást 

jól segitené, ha a tanulók érdeklődését az eddiginél jobban 

felkeltenénk a mezőgazdaság iránt. Hasznos volna, ha a gyere-

kek jobban megismernék a fogadó termelőszövetkezet belső éle-

tét, feladatait, eredményeit:gondjait. 

7. . A diákfoglalkoztatás körülményei  

A foglalkoztatást mind az iskolában, mind pedig a munkahelyen 

/termelőszövetkezetben/ alapos, gondos, körültekintő felké 

szités előzte meg. Maguk a tanulók is igy nyilatkoztak a kér- 

dőivekeo. Aziskolában elegendőnek tartotta a felkészitést122 

fő, 92 %. A munkahelyen elegendőnek tartotta ezt 117 fő, 88 %. 

A felkészités során - a vonatkozó jogszabályok értelmében -  

a tanulók megismerték munkájuk fontosságát, szükségességét, 

ezek indoklását. Megismerték a . velűk szemben támasztott köve-

telményeket /mind a magatartásra, mind pedig a munkavégzésre 

vonatkozóan/. Eligazitést kaptak egészségvédelmi témából /öl 

tözködés, hygiénia stb/, balesetmegelőzésről, a szerszámok 

használatáról, a munkarendről, a munkaidőről. E gondos tájé 

koztatás feltétlenül hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók nagy- 
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többsége - mint ahogyan erre a korábbiakban utaltunk - tudta, 

hogy szükség van a munkájára, ezért szivesen dolgozott. .A vég-

zett munka hasznosságának láttatása', felismertetése j6 hatás-

sal van a teljesitményre, egyik fontos eszköze a munkára neve-

lésnek. A konkrét időszak munkájára való felkészités viszont 

önmagában nem pótolja, és nem is oldhatja meg a nevelési folya- 

matban következetesen végrehajtandó feladatokat. Azok a tanulók,  

akik a nevelési folyamatban eddig még nem sajátitották el a mun-

kához való pozitiv viszony alapelemeit, a jó felkészités elle-  

nére is kedvezőtlenebb munkához való hozzáállást tanusitottak. 

A munka megszervezése, bonyolitása mér valamivel alacsonyabb 

szinvonalubb volt, mint a felkészités, de az alapvető feltéte-

lek biztositottak voltak. Tanúlóink 80 %-a /106 . fő/ itélte meg 

úgy, hogy időnként - tárgyi feltételek hiányában - akadozott 

a  munka. Esetenként szedőedény és szállitóeszköz hiányzott. 

Ugy értékelték a tanulók - helyesen - hogy ez teljesitményü 

ket időnként hátráltatta. A  munkavégzés egyéb előirt feltéte-

lei  /kiutaztatás, ivóvizellátés, védőital/ biztositottek vol-

tak. A termelőszövetkezet dolgozói ős a diákok között meg-

felelő volt a munkakapcsolat, 

tusszegzésképpen megkérdeztük a tanulók véleményét arról, hogy 

volt-e káros hatása a termelőszövetkezetben végzett munkának. 

A válaszok arról győztek meg bennünket, hogy nem itélik káros-

nak - döntő többségükben - az őszi betakari .tásban való rész-

vételt. Nem volt kára a munkának 111 fő, 84 % szerint, káros 

volt 18 fő, 13 %-szerint. A 18 fő szerinti káros vélemény 

azért . fogalmazódott meg, mert ugy vélték, hogy elmaradtak a 

tanulásban. Ha szükebb értelemben nézzük a tanulás tényét, 
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ez a megállapitás valósnak tünhet. A foglalkoztatás viszont a 

tanulók nevelésében olyan többletet kell, hogy biztositson, 

- ás általában biztosit is - amely pótolja a tanulásból való 

kiesést .  A pedagógiailag jól előkészitett, optimális feltéte-

lekkel végzett munka olyan jellemvonásokat alakit ki a tanulók 

ban, amelyek egész személyiségükre hatással vannak .  Alakitja 

közösségi magatartásukat, hiszen a munka során átélt közös él-

mények, közös sikerek új kapcsolatokat hozhatnak létre a közös- 

ség tagjai között. Továbbá: segiti a fizikai munka végzése a 

tanulást, az új ismeretek szerzését is, hiszen Jáki László sza-

vai szerint "a fizikai és a szellemi munka szoros kapcsolata 

még az egyszerü fizikai munkavégzésénél is érzékelhető"./82/ 

Fentiek alapján ismét megállapithatjuk, hogy a pedagógiai mun-

kában nem rélkülözhetjük azokat a lehetőségeket, amelyeket a 

konkrét munkavégzés biztosit a hatékonyabb, eredményesebb ne-  

velőtevékenység végzéséhez. 

A kontrollvizsgálat néhány eredménye  

Az 1982/83-as tanévben az eredetileg használt kérdőivekkel 

megismételtük a vizsgálatot annál a két osztálynál, akik két 

évvel korábban /1. és 2. osztályos korukban/ mér résztvettek . 

a felmérésben. Mintánk ezáltal jelentősen leszűkült, de úgy 

gondoljuk, hogy igy is ad bizonyos lehetőséget következteté-

sek levonására egyrészt arra  vonatkozóan, hogy az eltelt két 

év alatt hogyan fejlődött a gyermekek gondolkodása, munkához 
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való hozzáállása, másrészt az akkori harmadik és negyedik év-

folyam értékitéletével hogyan találkozik a mostani harmadiko-

sok, negyedikesek véleménye. A kontrollvizsgálatban 48 fő vett 

részt, 25 harmadik és 23 negyedik osztályos tanuló. 

Abb61 a feltételezésből indultunk ki, hogy a két év alatt - a 

különböző nevelőhatósok eredményeképpen - javult a gyerekek 

munkához való viszonya, érettebbek lettek saját dolgaik meg-

itélésében, nőtt a felelősségérzetük és kötelességtudatuk. 

Ugyanakkor számoltunk azzal is, hogy az ellentmondásos társa-

dalmi helyzet, a nehezebb gazdasági körülmények, a feszültebb 

nemzetközi légkör bizonyos területeken kedvezőtlenül érintet-

te az isko?ét, a családok helyzetét, és ezek nem maradtak ha-

tástalanok a gyermekek vonatkozásában sem. .A szocialista épi-

tés napjainkban is érzékelhető ellentmondásai .olykor felnőt-

tek számára is nehezen érthetők, mélyebb elemzést, új össze-

függések megértését követelik. A feszült, bonyolult nemzetkö-

zi és hazai helyzetben nehezebb az eligazodás. A. gazdasági ne-

hézségek leküzdésére hozott intézkedések /például kisvállal-

kozások, éremelések/ felnőttek körében is körültekintő magyará-

zatot igényelnek. A családi jövedelem stagnálása, esetleges 

minimális emelkedése új helyzetet teremtett a családokban, , 

gondolkodásmódot, más szokások kialakitósát követelte meg. 

Mindezek természetesen közelről érintik a tanulókat is. 1980-

ban a felmérés készitésekor az egyes ember még nem érezte a 

gazdasági nehézségek hatását oly mértékben, mint most, igy 

ennek a tanulókra való hatásával . sem kellett különösebben 

foglalkoznunk. Napjainkban viszont mindezeket figyelembe kell 

vennünk a vizsgálati értékek elemzésekor. 
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Várakozásunknak megfelelően mindkét korosztálynál nőtt azok- 

nak a tanulóknak a száma, akik nyáron rendszeresen munkát 

vállalnak, akár üzemben, termelőszövetkezetben, vagy a 

szolgáltatás valamelyik területén. A harmadik évfolyamos diá-

koknál 2 évvel ezelőtt a nyári szünetben munkát vállalt a ta-

nulók 18 %, ezzel szemben a kontrollvizsgálat időszakában már 

40 %-a. A negyedikeseknél korábban a tanulók 43 %-a vállalt 

munkát nyáron, most ez az arány 52 %-ra módosult. 

Növekedett az otthon mezőgazdasági munkában és hobby kertek-

ben segitők aránya is. 1980-ban az otthon rendszeresen mun-

kát végzők aránya: a harmadikosoknál 41 % /akkor első osz-

tályosok voltak/, a negyedikeseknél 16 % . /akkor  második osz-

tályosok voltak /.Ez az értéka kontrollvizsgálat időpontjában 

a harmadikosoknál 44 %, a.negyedikeseknél 33 %.
. 

A fenti adatok a korábbi /az eredeti vizsgálatban résztvevő/ 

harmadik és negyedik osztályosok otthoni segitési arányainál . 

is kedvezőbbek. . Az eredetileg./1980-ban/, az akkori harmadiko-

sok 17 %-a a negyedikesek 20 %-a végzett otthona nyári szü-

netben rendszeres munkát. Ugy látjuk a fenti adatokból - és 

ezt mutatták az alapvizsgálat eredményei is -, hogy a fiata- 

lok a gimnáziumi évek vége felé egyre inkább természetesnek 

tartják a rendszeres munkavégzést a nyári szünetben,  miáltal 

növekszik szerepük a családi költségvetések alakitásában is. 

Egyre többen érzik kötelességüknek az otthoni jövedelemhez . 

való hozzájárulást, illetve - elsősorban a hobby kertek és 

háztáji gazdaságok müvelése révén - a családi terhek megosz-

tását. Alátámasztja ezt a feltételezést az a tény is, hogy a 

két osztályból csupán 1-1 tanulónak nem volt munkája a nyári 
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szünetben. További négy fő
.
/az egyéb válaszokban/ csak alkal-

manként dolgozik otthon .  Ez ugyan nem tekinthető rendszeres 

feladatnak, de nem jelenti a munka előli teljes elzárkózást. 

Feltehetőleg a szünidei munkavégzés során szerzett élmények 

is formálták, alakitották pályaválasztásukat, illetve bővi-

tették azoknak a tényezőknek a körét, melyeket figyelembe 

vettek leendő munkájuk megválasztásában. Az ismételt vizsgá-

lat eredményei azt mutatják, hogy - csakúgy, mint két évvel 

korábban - a pályaválasztásban a tanuló saját elhatározása a  

döntő. A két osztályban összesen 38 fő /79.%/ nyilatkozata 

szerint - saját maga választott pályát. Igaz ugyan, hogy töb-

ben kikérték a szülők és a pedagógusok véleményét, és ez fel-

tehetőleg befolyásolta i s  őket, de a végleges döntést maguk-

nak tartották fenn .  Ezt a tényt figyelembe véve szükségesnek 

tartottuk annak elemzését, hogy melyek voltak azok a tényezők, 

amiket figyelembe vettek a diákok leendő pályájuk megválasz 

tásánál,'Kérdőivünk egyik pontjában választ kértünk arra, hogy 

fontosnak tartja-e leendő munkájában embertársai megsegitését, 

a nehézségek leküzdését, képességei fejlesztését, a jó kere-

seti lehetőséget. A válaszokat a 15. számu táblázatban össze-

geztük. 

Adatainkból kitünik, hogy mindkét évfolyam hallgatói azt tar- 

tották legfontosabbnak leendő munkájukban, hogy az képessé-

geik fejlesztésére módot és lehetőséget ad. /80. %, és 91 %/ 

Mindez arra enged következtetni, hogy a gyerekek nem tekin-

tik lezártnak az iskola befejezésével . az ismeretszerzést, 

tudatában vannak annak, hogy munkájuk eredményes végzése fo- 

kozatosan bővülő képességeket, készségeket, ismereteket követel. 
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Mit vársz leendő munkádtól? FONTOS  .NEM FONTOS 

évf. fő % fő % 

a/ Embertársaid hasznára 

leszel 

3. 19 76 3 20 

4. 18 78 5 21 

b/ Örömet jelent a nehézsé- 

gek leküzdése 

3. ' 	16 64 6 24 

4. 16 69 7 30 

c/ Hozzájárul képességeid ' 3. 20 80 2 8 

fejlesztéséhez 4. 21 91 2 8,6 

d/ Jó kereseti lehetőséget .3. • 9 36 13 52 

ad 4, 17 73 6 26 

c/ Nem kell sokat dolgozni 3. 1 4 21 88 

4, 86 2 21 91 

/A harmadikosoknál nem válaszolt 3 fő, 12 %/ 

15. sz. táblázat 	. 

A tanulók döntő többsége /76 % és 78 %/ azt is fontosnak tart-

ja, hogy munkájával embertársai hasznára legyen. A munkakö-

zösség érdekét szolgáló funkciója tudatosnak mondható a vá-

laszok értékelésében. 

A nehézségek leküzdését, az ehhez párosuló sikerélményt fon-

tosnak tartó tanulók száma is jelentős /harmadikosoknál 64 %, 

negyedikeseknél 69 %/. Tudják tehát, hogy a munka, a feladat 

elvégzése nehézségeket jelent, készülnek leküzdésére, nem 

riadnak vissza  vállalásétól. A jó kereseti lehetőséget, mint 
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ösztönző tényezőt, a két évfolyam diákjai eltérő mértékben 

tartják fontosnak .  A harmadikosoknál 9 f8, 36 % jelölte fon-

tosnak a nagyobb keresetet,-a negyedikesek közül 7 fő, 73 %. 

A különbség feltehetőleg annak tudható be, hogy a negyedik 

osztályosok már jobban a gyakorlati életre orientáltak, mint 

a harmadikosok. Mindkét évfolyam életre való felkészülésének 

pozitiv tendenciáját mutatja az a tény, hogy élenyésző arány-

ban /4 % és 8,6 %/ta rtották fontosnak annak mérlegelését, 
hogy leendő munkájukban kell-e sokat dolgozni, vagy sem. 

Ha a válaszokat és azok sorrendjét összevetjük az. alapvizsgá-• 

lat eredményeivel, a következő tendencia mútatkozik. Két évvel 

ezelőtt azt tartották legfontosabbnak a vizsgálati személyek, 

hogy "embertársaid hasznára leszel". A kontrollvizsgálatban 

ez a második helyre került, ugyanis.legtöbben a. - saját képés - 

ségek fejlesztését tartották fontosnak. Mindkét•motiváció 

munkához való pozitív hozzáállást takar., egymással szoros 

összefüggésben van..A képességek állandó fejlesz t ése nélkül 

nem lehetséges' maradéktalanul szolgálni a nagyobb közösséget, 

mégis meg kell jegyeznünk, hogy a munka közösségi orientált-

sága mintha némiképp vesztett volna jelentőségéből.  'Erre  más 

összefüggések elemzésénél még•utalni fogunk. A két évvel koráb-

bi válaszokhoz. való hasonlitásból az is kitünik, hogy a kere- 

seti lehetőség mérlegelését a pályaválasztásban most többen  

tartották fontosnak. 1980-ban a négy évfolyam átlagában a 

százalékarány 35 % volt, mig a kontrollvizsgálatban a két 

évfolyamra vetitve ez 54 %-ra módosult. Az értékitélet válto-

zásait mutatják az évfolyamonkénti eredmények  is. A.harmadik 
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osztályos tanulók 26 %-a tartotta fontosnak két évvel koráb-

ban a kereseti lehetőséget, most 36 %-a. A negyedikeseknél ez 

az arány korábban 41 % volt, most 73 %, tehát a növekedés 

mindkét osztályban egyértelmü. Ugyanezt tapasztaltuk a két 

évvel korábbi .harmadikosok és negyedikesek válaszaival való 

összevetésben is. Fontosnak tartotta a jó kereseti lehetősé-

get a harmadikosok közül 1980-ban 10 fő 	35 %, 

	

1982-ben 9 fő 
	

36 % 

	

a negyedikesek közül 1980-ban 9 fő 
	

37 % 

	

1982-ben 17 fő 
	

73 % 

A növekedés a negyedik osztályban szembetünő. Ennek oka fel-

tehetően abban keresendő, hogy ők közelebb állnak a szakma, 

a pálya megválasztásához, igy kényszeritve vannak, hogy el-

képzeléseiket jobban igazítsák a lehetőségekhez és a szűkség-

letekhez. A társadalom gazdasági szférájában végbemenő jelen-

ségeket is tudatosabban. szemlélik, mint fiatalabb társaik. 

Valószinüsithető, hogy a gazdasági nehézségek, amelyek a csa-

ládokat is érintik, arra ösztönözték a pályaválasztásukat, 

hogy jobban fizető. területre menjenek, mert életszinvonaluk 

• megtartása, illetve növekedése ezáltal biztositottebbnak lát-

szik. Tudatukban jelentősebb helyet foglal el az anyagiakban 

való gondolkodás, émely jelenlegi viszonyaink között, - a 

fiatalok lakáskörülményeire utalva elsősorban - nem elitélen-

dő dolog. Különösen nem, ha figyelembe vesszük azt a korábban 

már érintett kérdést,  miszerint 88 % és 91 %-uk nem  tartotta 

fontosnak a pályaorientációban a végzendő munka  mennyiségét.  
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/Négy, . illetve nyolc százalék tartotta fontosnak csupán, hogy 

ne kelljen sokat dolgoznia/. Nem idegenkednek tehát a több 

munka végzésétől, de keresni is akarnak, és ez igy együtt el-

fogadható. 

A jövőtervezéssel kapcsolatban rákérdeztünk arra is, hogy mi 

a véleményük a kétkezi munkáról. A tanulók döntő többsége 

/harmadikosoknál 72 %, negyedikeseknél 82 %/ egyformán érté- 

kesnek tartja a fizikai és szellemi munkát, csakúgy mint két 

évvel korábban. Ugyanakkor viszont saját jövőjük tervezésé- 

ben igen differenciáltan viszonyulnak ehhez a munkatevékenység-

hez. Kérdésünkre /"szivesen végeznél-e majd fizikai munkát?"/ 

igen heterogén válaszokat kaptunk. Szivesen végezne fizikai 

munkát a két évfolyam tanulóinak 16 %-a, korábban ez az arány 

12 % volt. Csak akkor vállalna fizikai munkavégzést, ha erre 

szükség lesz: 25 %, az alapvizsgálatban 28 %. Magas, 45 % 

azoknak az aránya, akik "nem gondolkodtak még ezen a kérdé 

sen". Ez valamivel nagyobb arány, mint a két évvel korábbi, 

ami 40 % volt. A válaszokból arra lehet következtetni, hogy 

bár egyformán értékesnek tartják a tanulók a fizikai és szelle-

mi munkát, saját maguk számára a fizikai munkavégzést nem tart-

ják kielégitőnek, ami gimnáziumi területen, a közgondolkodás 

és a társadalmi gyakorlat ismeretében nem tünik meglepőnek. 

A gimnáziumi tanulók döntő I nyada továbbtanulásra készül, de 

azok, akik szerényebb eredményt érnek el, vagy más ok miatt 

nem tanulnak tovább, elsősorban szellemi vagy magasabb kvali-

fikáltságot igénylő szakmunkát kivánnak végezni. Ez az ered-

mény is hasonlóságot mutat Bölcs István korábban hivatkozott 



- 102 - 

vizsgálatának eredményeivel: azt állapitotta meg, hogy a 

középiskolásoknál megfigyelhető a fizikai munkától való ide-

genkedés, még ha iparos szakmára készülnek is, azt fehér kö- 

penyben, "tiszta körülmények között" akarják végezni,/83/ 

Megitélésünk szerint azon tanulók, akik válaszaik szerint 

nem' gondolkodtak arról, hogy szivesen végeznének-e fizikai 

munkát, a negativ hozzáállásuak csoportjához sorolandók. 

A pályaválasztásra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból 

ugyanis igen magas foku tudatosság érzékelhető, tehát fel-

tétlenül számitésba kellett, hogy vegyék a  fizikai  munkához 

való viszonyulásukat is. Ezzel együtt még szembetünőbb az, 

hogy akik gimnáziumban tanulnak, elsősorban nem fizikai mun-

kából akarnak megélni. Ez pédig csak bizonyos mértékig van 

összhangban céljainkkal. 

A fizikai munkavégzéssel szembeni idegenkedésre engednek 

következtetni azok a válaszok is, amelyeket a következő kér-

désünkre kaptunk: "Szivesen vettél-e részt ősszel a mezőgazda-

sági munkában?". Azoknak  ajz aránya, akik szivesen vettek  

részt, a két évvel korábbi 80 %-ró1 64 %-ra csökkent. Ezen 

a csoporton belül további csökkenést mutat azok aránya, akik 

azért mentek szivesen, mert szeretnek dolgozni /21 %-ró1 18 

%-ra/, illetve tudták, hogy szükség van a munkájukra /46 96-

ról 18 %-ra/. Növekedett viszont azok aránya, akik sziveseb 

ben vállalták a munkát, mint az iskolába menetelt. /12 %-ról 

27 °b-ra/ Ezzel párhuzamosan növekedett azok aránya, akik 

"nem szivesen mentek dolgozni, de muszáj volt" /2 %-ról 14 

%-ra/, illetve akiknek mindegy volt, hogy iskolába mennek-e 
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vagy dolgozni/ 7 %-ről 14 %-ra,ó A 16. sz, táblázat mutatja 

a részletes eredményeket. 

Szivesen vettél-e részt ősszel 
a mezőgazdasági munkákban 

1980. 1982. 
fő % fő I  

a/ igen, mert szeretek dolgoz-
ni 28 21 9 18 

b/ igen, mert tudtam, 	hogy szük- 
ség van  a  munkámra 61 46 9 18 

c/ igen, mert nem kellett is-
kolába menni 17 12 13 27 

a munkát szivesen végzők 
aránya /a+b+c/ 106 80 31 64 

d/ mindegy volt, hogy iskolába 
megyek-e vagy dolgozni  10. 7 7 14 

e/ nem szivesen mentem 	do•l- 
gozni, de muszáj volt 3 2 7 14 

f/ egyéb 11  

16. sz. táblázat 

Negativabb képet mutat az Őszi munkához való hozzáállás ak-

kor is, ha a kontrollvizsgálatban résztvevő tanulók mostani 

válaszát viszonyitjuk saját korábbi válaszaikhoz. Szivesen 

vett részt az Őszi munkában, mert szeret dolgozni a harmadi-

kosoknál 1980-ban 11 fő, 28 %, 

1982-ben . 6 fő, 24 % 
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a negyedikeseknél 1980-ban 9 fő, 21 % 

1982-ben 3 fő, 10 %. 

Szivesen dolgozott, mert tudta, hogy szükség van a munkájá- 

ra a harmadikosoknál 1980-ban 17 fő, 44 %, 

1982-ben 3 fő, 12 %. 

a negyedikeseknél 1980-ban 22 fő, 53 %, 

1982-ben 6 fő, 26 %. 

Szivesen dolgozott, mert nem kellett iskolába menni a harma-

dikosoknál 1980-ban 4 fő, 10 %, 1982-ben 4 fő, 16 %, a negye-

dikeseknél 1980-ben 4 fő, 9 %, 1982-ben 9 fő, 39 %. 	. 

A munkához való negativabb 	hozzáállást mutatja az is, hogy 

az ismételt vizsgálatnál több tanuló válaszolta  saját telje-

sitménye értékelésénél,  hogy annyit dolgozott, amennyihez ked-

v.e.volt. A válaszok megoszlása a kedv szerinti munkavégzésben: 

harmadikosok:1980-ban 12 fő, 31 %, 1982-ben 9 fő, 36 %. 

negyedikesek:1980-ban 12 fő, 29 %, 1982-ben 13 fő, 56 %. 

Az alapvizsgálat összesitett adatai szerint is kimutatható a  

kedv szerint: dolgozók növekedési aránya. Kedve  szerint dol- 

gozott 1980-ban a tanulók $0 %-a /40 fő/, 1982-ben a tanu-

lók 45 %-a /22 fő/. 	: 

A társakhoz való igazodás motivációja csökkenést mutat a ne-

gyedikeseknél 29 %-ró1 26 %-ra. A harmadikosoknál a tanulók 

36 %-a /9 fő/ értékelte úgy munkáját, hogy teljes erejéből 

dolgozott /a negyedikeseknél 17 M.  Ez a kereset-viszonyok-

ban érezteti: hatását, ugyanis a  harmadik osztályosok kere-

sete magasabb volt a negyedikesekénél. A két évvel korábbi 

keresetekhez való viszonyitást nem tudtuk elvégezni, mivel 
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az alapvizsgálat óta változtak a bérfizetés normái. 

A pénzkeresettel kapcsolatban megkérdeztük, hogy fontosnak 

tartotta-e, hogy munkájával arányos bért kapott. Mindkét év-

folyamon magas /68 % és 82 %/ azoknak a tanulóknak az ará-

nya, akik fontosnak itélték ezt a tényt. /Magasabb a két év-

vel korábbi aránynál./ E válaszok alapján viszont nagyobb 

erőfeszitéssel kellett volna dolgozniuk. 

Az előzőekben - más kérdésekre adott válaszok alapján - azt 

láttuk igazoltnak, hogy a pénzkeresés  lehetősége nem ösztö-

nözte őket a teljes erőből való munkavégzésre  /inkább kedv 

szerint dolgoztak/. Itt te':höt bizonyos ellentmondást véltünk 

felfedezni. Feltehetőleg valóban fontos volt az a pénzösszeg 

amit kerestek, de megelégedtek a kényelmes munka alapján ka-

pott alacsonyabb összeggel, és nem tettek erőfeszitést a na-

gyobb kereset elérése érdekében. Korábban a pályaválasztás-

nál utaltunk arra, hogy szivesen vállalják majd az erőfe-

szitést a magasabb jövedelemért, de ezt az őszi munka során, 

konkrét esetben, nem bizonyitotték. Ugy tünik, nem volt olyan 

nagy szükségük a pénzre, amire következtethetünk abból is, 

hogy keresetüket legtöbben olyan dolgokra költötték, melyek 

nem feltétlenül szükségesek az életvitelben. /"jobb cuccot 

vásároltam", szórakoztam, ajándékot vettem/ Néhány tanuló 

vásárolt csak ruhanemüt, és kevesen adták haza az őszi mun-

kában keresett összeget. 

Az iskolábajárás és a munkavállalás.viszonyára az előzőek-

ben utaltunk, miszerint nőtt azoknak a tanulóknak az aránya, 

akik azért szivesen mentek dolgozni, mert addig sem kellett  
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iskolába menniük. Ez a vélemény mutat némi kedvezőtlen vi- 

szonyulást az iskolábajáráshoz. Alátámasztani látszik e 

feltevést a következő kérdésre adott válaszanyag is: 

"Fontosnak tartod-e,hogy nem kellett iskolába menni?" 

Mindkét évfolyamnál nőtt azoknak a tanulóknak az aránya, 

akik ezt fontosnak tartották. A harmadikosoknál 26 %-ról 

44 96-ra, mig a negyedikeseknél 29 %-ról 73 %-ra emelkedett 

az arány. A korábbi /1980-as/ harmadik és negyedikes diákok 

válaszaihoz viszonyitva is kedvezőtlenebb a válaszadás. 

Fentiekből úgy tünik, hogy a tanulók felelősségérzete az 

iskolai, tanulmányi kötelezettségek iránt csökkent. Ez a 

tendencia is alátámasztani látszik azt a jelenséget, misze-

rint a tanulók megelégszenek a céljaik eléréséhez szükséges 

minimum szint elérésével, sok esetben a középszerüséggel. 

Utalnak ezek a jelenségek arra is, hogy az iskola ma még 

nem-képes teljeskörüen megoldani a képességekkel arányos 

teljesitményközpontu nevelés feladatát. Befolyásolhatja még 

az iskolábajáráshoz való hozzáállást, hogy az 5 napos ta -

nitási hétre való áttérés következtében összezsufolódtak a 

tanulók feladatai, feszitettebbé vált az iskolai munka, na-

gyobb megterhelést jelentett ez a tanulóknak, mint a koráb-

bi években. A felmérés 1982. őszén készült, amikor a beve-

zetés óta eltelt rövid idő alatt nem alakultak át az isko-

lai, tanulói szokások, nem szokták meg  a tanulók a meghosz- 

szabbodott tanitási napokat. Értékorientációs kérdéseink 

között választ kérünk arra is, hogy fontosnak tartották-e 

a tanulók, hogy segitségére voltak az országnak, a megter- 
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melt értékek betakaritásában. 1980-ban fontosnak tartotta 

78 % /104 fő/, 1982-ben pedig 62 % /30 fő/. Az ország 

megsegitéséhez való viszonyulásban is van bizonyos kedve-

zőtlen tendencia, ami különösen a negyedik osztályosok 

válaszaiban szembetünő. A jelenlegi negyedikesek közül 

10-en, 43 %-ban tartották fontosnak, hogy segitéségre vol-

tak az országnak. Két évvel ez előtt adott válaszaikban ez 

az arány 85 %-os volt /35 f8/. Az akkori negyedikesek vála-

szainál is kedvezőtlenebb a kérdéshez való viszonyulásuk, 

ugyanis 1980-ban a negyedikesek közül 20-an 83 %-os arány-

ban fontosnak itélték a nagyobb közösség megsegitését. 

A kontrollvizsgálat eredményei tehát több összehasonlitás 
4 

ban is kedvezőtlenebb értékeket mutatnak, mint az alapvizs-

gálatban. Ugy tűnik tehát, hogy a közösség érdekeit a mun- 

kavégzésben ma már nem veszik olyan mértékben figyelembe 

.a tanulók, 'mint .korábban. Ez j elez bizonyos befeléf.ordu 

Iást, önzésre való indittatást, az individuálisérdekek 

előtérbe.helyezését. Bizonyitani látszik ezt a megállapitást 

a pályaválasztás témájánál előzőleg érintett kérdéskör is, mely 

szerint a pálya kiválasztásában a két évvel ezelőtti válaszok-

hoz viszonyitva kisebb szerepet játszott az "embertársaid 

hasznára leszel" tényező. Akkor már megfogalmaztuk feltevé- 

.sünket, hogy a munka közösségi orientáltságát nem tartják 

a tanulók olyan fontosnak, mint a korábbi években. Talán 

megkockáztathatjuk azt a megjegyzést, hogy a kedvezőtlen 

tendenciák hátterében az előzőekben mér emlitett.bonyolul-

tabb, ellentmondásosabb nemzetközi és hazai viszonyok állnak. 
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A tanulók érzékelik a nehézségeket, de nem jutottak el an-

nak elfogadásáig, hogy a nehezebb gazdasági helyzetből csak 

akkor tudunk kilábalni, ha minden ember legjobb tudása és 

képessége szerint maradéktalanul elvégzi a társadalmi mun- 

kamegosztásból rá háruló feladatot.  

IV. 	. 

LEGFONTOSABB KIVETKEZTETÉSEK  

1. A fizikai és a szellemi munkát egyformán értékesnek tart- 

ják a tanulók. E megitélésben nincs különbség városi és 

falusi diákok, illetve az. egyes évfolyamok tanulói között. 

Ennek ellenére pályaválasztásukban kevesen orientálódnak . 

fizikai munka felé. 

2, A városi ás a falusi környezet  közötti különbség, az el- 

térő életmód nem befolyásolja számottevően a tanulók mun- 

kához való viszonyulását. 

A .teljesitmény megitélésénél van némi különbség a falusi 

és városi diákok között. A falun élők nagyobb arányban 

nyilatkoztak úgy, hogy nem dolgoztak teljes erejükből,. 

mint a városiak. A falun élő gyermekek nagyobb teljesit- 

ményre lennének képesek, jobban hozzá vannak szokva a 

munkához, 

.3. A tanulók által nyujtott teljesitményt közvetlenül befo- 

lyásolták az alábbi tényezők: 	 . 

meglévő felelősségérzet /a termés j6 minőségben és idő-

ben történő biztonságba helyezéséért/ 
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• pillanatnyi munkakedv 

• pénzkereseti lehetőség 

- a közösség /térsak/ munkaintenzitása 

4. A család jelentős tényező a munkára nevelésben .  Ezt a 

közismert tényt vizsgálatunk is bizonyitotta. Azok a 

tanulók, akik pozitivan viszonyulnak az otthoni munkák 

végzéséhez, jobban teljesitettek az őszi betakaritási 

munkákban is. 

5. Az életkor növekedésével a munka egyre inkább az élet,  

a mindennapi tevékenység szerves részévé válik. . 

6. A negyedik évfolyam felé haladva egyre több tanulónak van  

nyáron rendszeres munkája és növekszik. ez építő táborozá- 

son való részvétel aránya is. Feltehetően ez a munkára ne-

velés eredményességéből kővetkezik. A tényleges munkavég-

zés közben gyüjtött tapasztalatok, élmények általában elő- 

segitik a munkára nevelés eredményeinek 'továbbvitelét, rog-

zitését. Ez a kölcsönösség egyik állandó velejárója a ne-

velésnek. 

7. A válaszadásban a tanulók jó része /40 %/ vállalná a fi-

zikai munkát, de pályaválasztásuk ezt nem támasztja alá; 

8. A tanulók gondolkodásában - a munkára nevelés hatására -. 

olyan értékrendek'alakultak ki leendő munkájuk végzésé-

vel kapcsolatban, amelyekben az alábbi két tényező játsz-

sza a legfontosabb szerepet: 

▪ hasznára lesznek embertársaiknak  

• lehetővé teszi képességeik fejlesztését 
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9. A. munkára nevelés és közösségi nevelés szoros összefüg- 

gésére következtethetünk  a teljesitmény motivációjából. 

A közösség, a társak munkaintenzitása nem egyformán be- 

folyásolta az osztály tagjait. Mutatja ez a közösségi 

nevelés bizonyos hiányosságait, illetve azt, hogy a 

közös tevékenység gyakorlására kevés alkalom van, igy .  

nem alakulhatott ki rutin a közösség tagjainak egymásra 

gyakorolt hatásában, befolyásolásában. Az iskolában erre 

kevés lehetőség adódik, de a meglevőket sem használjuk 

ki kellőképpen. 

10. Vizsgálatunk eredményei által is azt látjuk igazolódni, 

hogy szükséges a tanulók termelési munkában való részvé-

tele. Ennek előkészitésénél, bonyolitásánál, pedagógiai 

körülményeinek megtervezésénél - feltétlenül figyelembe 

kell venni a család munkára nevelésben betöltött szere-

pét, a tanulók korábbi élményeit /iskolai, . munkahelyi, 

otthoni/. Csak ezekkel szoros összefüggésben alakitható 

ki a foglalkoztatással kapcsolatos koncepció, a munkára 

nevelés pedagógiai terve. 

11. A tanulók döntő többsége szivesen vett részt az őszi  

betakaritási munkákban. Nem érezték azt megterhelőnek, 

fárasztónak. Néhány negyedik osztályos tanuló kivételé 

vel úgy nyilatkoztak, hogy nem volt kára a munkának. 

Hivatkozott negyedikesek a tanulásból való kiesés miatt 

itélték károsnak a szüreti munkát. 

12. A társadalom életében mutatkozó ellentmondások jelen- 

tős mértékben befolyásolják a nevelő munkát. Hatására 

erősödnek a negativ tendenciák. Ellensúlyozásuk akkor 
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láttatásával, az emberi tényezők fontosságának hang-

sólyozásával, elfogadtatásával mozgósitanak a felada-

tok maradéktalan elvégzésére, a  nagyobb közösség érde-

kében végzett munka vállalására. 

13. A foglalkoztatás idején szerzett tanulói tapasztalatok 

jelentősen befolyásolják a tanulók gondolkodásét, munká-

hoz való viszonyulását, pályaorientációját. Ez is arra 

utal, hogy a diákfoglalkoztatás a nevelési folyamat ki-

tüntetett része. 

V . 

JAVASLATOK . 

.A dolgozat elején utaltunk rá., hogy a,. foglalkoztatás kérdései 

,dokumentumok által szabályozottak..Ez e.  szabályozás. azonban 

szinte kizárólagosan a  munkahelyi feltételek:biztositésára 

vonatkozik. A szabályozás : kóvetkeztében ez a-terület élte 

lában nem esik kifogás alá. A korábban vázolt hiányosságok 

nem is erre vezethetők vissza, hanem a nevelés folyamatában 

fellelhető problémákra. Ezek kiküszöbölésére próbálunk te .  

hát javaslatot tenni. 

1. A nevelés folyamatában  - ezen belül a munkára nevelésben 

kapjon nagyobb jelentőséget a diákfoglalkoztatás..A ta-

nulók irányában  ez jelentse a végzett munka jelentősé-. . 

gének tudatositását, a munkakedv fokozását, az anyagi 

ösztönzés hatékonyságának növelését, a korábbi munkavég 

zéssel kapcsolatos tanulói élmények értelmezését, hasi 
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nositását, a szocialista értékrend.kialakitását, a magas 

szinvonalon végzett munka rangjának elismerését. 

A szülők felé  tudatositani kell az otthoni munkavégzés és ' 

diákfoglalkoztatás alatt tapasztalt munkamorál szoros 

összefüggését, igy a családi ház-felelősségét a munkára 

nevelésben. Ha szükséges, segitséget kell adni a szülők-

nek a nevelési feladatok megláttatásához, felismerteté-

séhez, ezek gyakorlati megvalósitásához. Ki kell alakita-

ni a helyes szülői magatartást a munkavégzéssel kapcsolat-

ban. 

A pedagógusok felkészitésénél  fel kell hivni a figyelmet 

a példamutatós fontosságára. A tanár legyen aktivabb 

résztvevője a munkának. A  tanulók munkájának értékelé-

sét, minősitését folyamatosan végezze. A  munkavégzést 

minden esetben kövesse 	osztályszinten is - értékelés, 

ahol sor kerülhet  elismerésekre, a felvetődöt t  vitás kér- 

dések tisztázására, helyes értelmezésére. Alakiteon ki a 

pedagógus olyan belső motivumrendszert e nevelés sorén, . 

amely biztositja a munkához való kedvezőbb hozzáállást. 

A termelőszövetkezet dolgozóit  jobban fel kell késziteni 

a gyerekek fogadására, á nevelési folyamatba való aktiv 

közremüködésre, a példamutató munkavégzésre. 

2. Az anyagi ösztönzést az eddiginél jelentősebb tényezőként  

kell kezelni  a.teljesitmények alakitásában. Ehhez szüksé-

ges: a szülők részéről elvárható zsebpénztémogatás peda-

gógiai céloknak való alárendelése, a'.teljesitmény szerön-

ti bérezés további finomitása, a tanulók érdekeltségének 
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fokozása /a nem anyagi természetű ösztönzök jelentőségé-

nek hangsúlyozása mellett/. 

3. A diákfoglalkoztatás ideje alatt a lehető legnagyobb mér- 

tékben meg kell közeliteni az-optimális feltételek meg- 

teremtését.  Ez vonatkozzon a pedagógiai feltételekre  csak-

úgy, mint a munkahelyi körülményekre. 

A nevelési folyamatban fontos feladatot tölt be a.diák-

foglalkoztatás. Ezt mindenki elismeri, de nincs nevelési 

terv arra vonatkozóan, hogyan történjen ennek pedagógiai 

megtervezése, megszervezése. Nincs megadva a tennivalósor 

a pedagógiai, nevelési folyamatban való beillesztéshez. 

Úgy gondoljuk, hogy ezek 	tényezők is hozzájárulnak ah- 

hoz, hogy a foglalkoztatás által nyújtott nevelési lehe- 

tőségek kihasználása nem teljes. Szükségesnek tartjuk te 

'hát kidolgozni a munkára nevelés'olyan koncepcióját és  

tervét , amelybe szervesén illeszkedik: a. diákfoglalkozta
.  

tás, és figyelembe veszi az.St napos tanitási hét. rend- . 

jét, a rövidebb időtartamó termelő munkában való részvé-

telt. Csak igy, a nevelésbe való szerves beillesztés . ál-

tal látjuk biztositottnak a foglalkoztatás által kinált 

nevelési lehetőségek jobb kihasználását, a foglalkozta-

tás hasznosságának realizálását. A többi nevelési'ténye 

zőhöz valóillesztés biztosithatja a nevelésben a folya-

matosságot, az egymásraépülést. A munkára nevelés ilyen 

koncepciójának'kidolgozása jelenthetné az'egyén és a tár-

sadalom szempontjából maximálisan kamatozó nevelési for-

mák jobb kihasználását. 
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13. A Müvelődési Minisztérium 9/1983. /VI.22./ MM. számu 

rendelete a tanulóifjuság szorgalmi időben történő, 

nevelési.célu foglalkoztatásáról szóló 11/1980. 

/VI.25./ MüM-0M. sz . együttes rendelet módositáséról. 

/Ifjuságpolitikai Közlöny 10. évf. 8..9,  szám/ 



sz. melléklet. 

Részletek a diákfoglalkoztatásra vonatkozó dokumentumokból. 

1. A tanulók őszi mezőgazdasági foglalkoztatásáról  

Kivonat: a KISZ KB-ÁIBT-MÉM-OM 102/1978. /IPK.7./ számu 

közös elvi állásfo(lalásból. 

A mezőgazdaság őszi idényjellegű munkaerő-szükségletének 

biztositása,a megtermelt kézimunkaigényes növények határ-

időre, jó minőségben történő betakaritása érdekében a ta-

nulóifjuság szervezett keretek közott.történő bevonása nép-

gazdasági érdek, és egyben a tanulóifjuság munkára nevelé-

sét is szolgálja. A tanulók foglalkoztatásénak szervesen 

kell illeszkednie a tanév oktatási rendjéhez. 

Az általános iskolák VII-VIII. osztályos:és a gimnáziumok 

I-IV. osztályon tanulói -.ott, ahol a foglalkoztatás meg- 

szervezése mezőgazdasági területen indokolt.  a tanéven-
_ 	, 

. ként legfeljebbJ2 napig terjedhető.közhasznu :munka  vég-

zése keretében vonhatók .be a foglalkoztatásba. 

A felsőoktatási intézmények hallgatói - az igényeknek 

megfelelően.- az oktatási intézmény vezetője által elren-

delt 'maximum 12 napig terjedő oktatás nélküli munkanap ke-

retében vonhatók. be  a foglalkoztatásba. A tanulófiatelok 

foglalkoztatása a hatályos jogszabályok szerint történik, 

amelyek.alkal.mazásánál különös figyelmet kell forditani 

következőkre: 



1. Az állami gazdaságok és mezőgazdasági termelőszövetkeze 

tek az Őszi mezőgazdaeági.munkákban akkor foglalkoztat'-

hatnak tanulókat,  ha  a termést saját munkaerővel nem tud-

j.ák betakaritani, és a hasznos munkavégzés, a  megfelelő 

foglalkoztatási - : szükség esetén az elhelyezési - fel-

tételek biztositot.tak. 

.2.-A-tanulóifjuságnak a betakaritési munkákba való szerve-

zett bevonása érdekében az üzemek és  az .oktatási intéz-

mények kössenek egy vagy több évre szóló kölcsönös elő- 

. nyökön alapuló szérződést. A foglalkoztatás csak a tárgy-

évben megkötött szerződés útján jöhet létre. 

A  szerződésbenrögz.iteni kell:: 

- milyen jellegű munkát végeznek a tanulók 

• létszámigény; és annak összetétele, illetve ütemezése, 

- pontos napi időbeosztás ; 

-'a diákok bérezése, ennek elszámolási módja', 

• tévolabbi munkahelynél az utaztatás módja. 

- a munkavégzéshez szűkségesbetanitási feladatok elvég-

zése 

• az üzemi étkeztetés biztositása /étkezési normák rög 

zitése/ 

•- szociális - ellátottság /pl. tisztálkodás, öltöző/ 

• balesetvédelmi oktatás.. 

- balesetbiztositás kérdésének rögzitése 



- a táborszerü elhelyezésnél a szabad idő megfelelő el-

töltéséhez szükséges feltételek biztositása, 

3. Az általános iskolások fóglalkoztatésát elsősorban hely-

ben kell megszervezni .  Az iskoláknak más megyékben levő 

üzemekkel kialakult korábbi munkakapcsolatait a munka-

erő szervezésénél figyelembe  kell venni. 

Közép- és felsőfoku intézmények hallgatóinak távoli mun-

kahelyeken történő foglalkoztatására csak akkor kerüljön 

sor, ha más, gazdaságosabb megoldássál a  szükséges munka-

erő nem biztositható /szállitási, étkezési, elhelyezési 

költségek mérlegelése után/. 

4. A tanulók munkabérét a gazdaságban érvényes bértételek és 

teljesitménykövetelmények alapján köll: megállapttani , 

A munkabért: 

- általános iskola VII VIII.  osztályos tanulóinál a cso - 

portos bérezés alapján, 

- közép- és felsőfoku intézmények tanulóinál, hallgatói-

nál egyénileg és közvetlenül kell kifizetni. 

A tanulók és pedagógusok bérezésének, jutalmazásának rész-

letes szabályait. a MOM. 3601/1978.IV-32 ..'sz, irányelvei 

tartalmazzák. 

5. Ezen állásfoglaláshoz kapcsolódik az Egészségügyi Minisz-

térium által kiadásra kerülő, a tanulók foglalkoztatásá-

nak egészségügyi feltételeiről szóló szabályozás. 



2. A tanulók szorgalmi időben-történő .:-közhasznu..munkavégzé-

sének megszervezéséről. 

Kivonat az Állami Ifjuségi Bizottság 2/1978. /IPK.3./ 

ÁIB számu irányelveiből. 

A tanulók szorgalmi időben végzett közhasznu munkája el-

sődlegesen a tanulók munkára nevelését, személyiségük 

sokoldalu kibontakozását szolgálja, szervesen illeszke-

dik a tanév oktatási rendjéhez', de egyben hozzájárul a 

népgazdaság munkaerőszükségletének kielégítéséhez is. 

.Ezért a foglalkoztatás megszervezésénél elsődleges fel-

adat a megf4elő feltételek biztositésa mind az iskola, 

mind a munkahely részéről -,.a politikai, pedagógiai elő-

készités., a helyes szemlélet . kialakitása. 

• A diákok foglakoztatását,úgy kell.előkéeziteni, hogy min d . 

a tanulók,.mind a pedagógusok és :a szülők előtt. ismeretes . 

legyen a munkavégzés célja,annak társadalmi hasznossága. 

A tanulófiatalgk foglalkoztatása csak  körültekintő szer-

vezési munka mellett,bonyolitható le.. Legfontosabb.alap-

elv',,hogy a diákok nevelő célzatu foglalkoztatásának leg-

főbb feltétele az elvégzendő munka célszerűsége, népgaz-

dasági-hasznossága. 

Munkalehetőségként csak az .., fogadható e].,'ahola fiatalok 

részére. valóban termelőmunkát,:társadalmilag hasznos mun 

kát.tudnak biztositani., a tanulók életkori, fiziológiai 



sajátosságainak figyelembevételével, kiemelt figyelmet for-

ditva a balesetveszélyes munkahelyek elkerülésére. Különös 

figyelmet kell forditani e kérdésre az általános iskolások 

esetébén. 

A foglalkoztatásba bekapcsolódó iskolák és tanulók számát 

az adott hasznos munkalehetőségek határozzák meg. A foglal-

koztatás bevezetése fokozatosan történjék, összehangoltan a 

célirányos, produktív munkát biztositó munkalehetőségek szá-

mával. Az általános iskola VII-VIII. osztályos tanulóinak 

foglalkoztatását minden esetben . lehetőleg helyben kell 

szervezni . 

A tanulók foglalkoztatását a tanévenként erre  a célra ren-

delkezésre álló 12 nap keretében kell megszervezni. A 12 nap 

- a helyi sajátosságok, a munkalehetőségek, a  vállalati 

igények és az iskola érdekei figyelembevételével 	kerüljön 

felhasználásra. 

A tanulók munkaideje általános iskolások esetében napi 4 

óránál több nem lehet, középiskolásoknál összhangban a 

Munka Törvénykönyvével - napi 6 órában kerüljön meghatáro-

zásra, de foglalkoztatásuk még kivételes esetben  sem halad-

hatja meg . a 8 órát. 

Az iskolaorvos szükség esetén tanulók részére - egészség-

ügyi okok miatt - - felmentést adhat a munkavégzés bizonyos 

formái alól. 



A pedagógusok és szülők .részére tájékoztatást kell tartani, 

ismertetve a közhasznu munkavégzés politikai- pedagógiai je-

lentőségét, annak bonyolitási módját, hangsulyozva, hogy a 

diákok 12 napos közhasznu munkavégzése szervesen illeszkedik 

a tanév munkarendjéhez. 

• A.tanulák tájékoztatása.egyrészt osztályfőnöki óra kereté- 

•ben, másrészt az iskolai KISZ-szervezet',•illetve az uttörő-

csapat útján történik, A tanulók tájékoztatása szolgálja az 

egyéni és közösségi érdekek összhangjának felismerését. 

Tudatositani kell, hogy végzett munkájuk arányában dijazás-

ban részesülnek. 

A vállalatok a diákokat munkakönyv nélkül foglalkoztatják. 

Az általános iskolások. foglalkoztatásának dijazása kollek-

tivan, az iskola útján történik. 

Középiskolások részére a munkadijat . közvetlenül fizessék 

kézhez  a munkáltatók. 

Lehetővé tenni szükséges; hogy.etanulói közösségek önkén- 

tes elhatározása alapján keresetükből befizessenek közhasz-- 

nu ifjuségi célra. Célszerü,.ha a megkeresett munkabér na-

gyobb hányada a fiatalnél marad, és csak'kisebb része kerül 

befizetésre a kollektiva döntése alapján. 

A cél meghatározása az iskolai KISZ-,.illetve uttörőcsapat 

vezetőségek hatáskörébe tartozik és az összeg.felhasználá-

sáról a közösséget - tájékoztatni kell. 



A tanulóifiuság szorgalmi-időben .történő,  nevelési  

célu- foglalkoztatásáról,  

Részlet a munkaügyi miniszter és az oktatási miniszter 

11/1980. /VI.25/.MüM-QM, szému együttes rendeletéből. 

Az érdekelt miniszterekkel ., az Állami If jusági Bizott 

sággal;. a Szakszervezetek Országos Tanácsával, az Ipari 

Szövetkezetek Országos Tanácsával`;° a Termelőszövetkeze- 

tek Országos Tanácsával, a Magyar Kommunista Ifj'usági 

Szövetség Központi. Bizottságával, valamint a Magyar 

Úttörők Szövetsége Országos Elnökségével egyetértésben 

az. alábbiakat rendeljük; 

/1/ A rendelet hatálya 

/a/ az alsó foku oktatá'si:intézmények 7-B . osztályos; 

gimnáziumok, a szakközépiskolák, a szakmunkásképző isko-

lák, az egészségügyi szakiskolék, a géWó.és gyorsiró 

iskolák nappali tagozatának tanulóira, valamint a felső- 

oktatási.intézmények.nappali tagozaténak hallgatóira 

/a t ovábbiakban: tanUlák/, 

/b/ az  alsó, közép-és felső foku oktatási intézményekre, 

/c/ a 	ágazatba tartozó állami gazdaságok- 

ra és szövetkezetekre /a  továbbiakban: mezőgazdasági üzem/ 

valamint az egyéb vállalatokra és szövetkezetekre / a to-

vábbiakban: vállalat/ : 

terjed ki, 



/2/.A tanulók, ha erre a mezőgazdasági üzem vagy a válla- 

lat részéről megalapozott igény van; a .szorgalmi időben 

- e rendeletben szabályozott szerződésben foglaltaknak 

megfelelően - a /3/ bekezdésben meghatározott elvek sze- 

rint a tanév oktatási rendjébe illeszkedő, nevelési célu , 

szervezett .foglalkoztatásban vesznek részt. 

/3/ A tanulók foglalkoztatását úgy kell megszervezni, hogy 

hasznos munkavégzésük egyben ismereteik bővitését, a fizi-

kai munka megbecsülését, valamint a szakmai érdeklődés fel-

keltésével a pályaválasztás segitését'is szolgálja. 



4. sz. melléklet 

Adatgyüjtéshez használt tanulói kérdőiv  

"Kedves Lányok, .Fiuk! 

Az ősz'folyamón sokezer diáktársaitokhoz hasonlóan részt 

vettetek az őszi mezőgazdasági munkákban, ahol bizonyára 

sok tapasztalapot szereztetek. . 

Szeretnénk ezeket 	tapasztalatokat összegyüjteni, . érté- 

kelni abból a célból, hogy a . következő évben még eredménye-

sebb legyen ilyen irányu foglalkoztatásotok. . 

Mellékelt kérdőivOnk erre a célra szolgál. . 

A kérdőiven nevedet nem kell feltüntetni. 

A kérdéseket figyelmesen olvasd el és lelkiismeretesen, 

őszintén válaszolj rájuk. 

.Köz reműködésedet ezuton is köszönjük. 

Miskolczi.Margit 

Segédlet a kérdőiv.kitöltéséhez  

A kérdések után betűjellel megjelölt válaszok közül a Te 

véleményedet ki -fejező variánst .karikázd be.-

.A kipontozott részre. szabadon megfogalmazott választ irj.. 

Az előzőektől eltérő kitöltési módot. a'kérdé9 mellett kü- 

lön jelezzük. 



1/ A Berze Nagy- János Gimnázium melyik osztályába jársz? 

2/ Szüleid hol laknak: 

.a/ Gyöngyös városban: .... ........... ...... 

b/.községben,'éspedig 	 /hol?/ 

c/ más városban; éspedig 	/ hol?/ 

d/ egyéb helyen, éspedig...... 	 /hol?/ 

3/ Jelenleg hol laksz?  

a/ szüleidnél a gimnázium .székhelyén 

b/ szüleidnél falun 

c/ diákotthonban 	, 

d/ albérletben, vagy rokonnél  

e/ egyéb helyen; éspedig .................:...... 

4/. Édesanyád iskolai végzettséges,... ..... ........ .,, 

Foglalkozása... ................................. 

havi jövedelmes ...................Ft. 

5/Édesapád iskolai végzettséges ................ .. 

k  ;.. ,Foglalkozása: .... 	  

Havi jövedelme:  ; .. ,,. 	 Ft, 

6/ A szülők jövedelméből élő család tetjes létszáma:.,....fő 

..7/ Otthon segitesz -eszüleidnek a háztartási  its  egyéb ház 

körüli : munkákvégzésében? 

a/ rendszeresen ;  mi t 	 .......................... 

:.b/ gyakran. 	•••••••••••..•.••••••••.••••••• . 



c/ ritkán ; mit: 	  

d/ egyáltalán nem. : 

e/ egyéb: ..... 	  

8/ Hogyan viszonyulsz az otthoni háztartási és egyéb ház kö-

rüli munkákhoz? 

e/ szivesen végzem mert természetes számomra ez a munka-

végzés, 

b/ szivesen végzem, örömet jelent nekem a munka. 

c/ nem szivesen végzem, de fáradt szüleimnek segitek,  

d/ nem szivesen végzem, de szüleim köteleznek ró, 

e/ nem szivesen végzem, nem is segitek otthon,  

f/ egyéb`, éspedig: 	 . 

9/ Szabad idődben mivel  foglalkozol szivesen: /itt több  vá-

laszt is megjelölhetsz. A meg jelölés  aláhúzéssal történ. - 

jen. Kérlek, sorszémozd be vélaszeidat eszerint, hogy 

melyiket végzed legszivesebben/ 

olvasás, 

televizió nézés,  

moziba já rás, 

szinházlátogatés,'  

rádióhallgatás, : 

magnózás, 
. 	 , 

lemezezés', 	 . 

sportolás, . 

aktiv zentés, 

barkácsolás.: 	' 



séta; kirándulás; 

sportesemények ...látogatása, 

főzés /kedvtelésből/ 

rajzolás, festés, . 

fotózás, . 

kertészkedés, 

kézimunkázás /kedvtelésből/ 

sakkozás, 

társasjátékozás, 

mozgásos játékok baráti körben,  

egyéb ., éspedig: 	 

10, Mit szeretnél csinálni a gimnázium befejezése után? 

Most hogyan tervezed jövőd alakulását? Milyen pályá-

ra készülsz? 

1 1... Ki . javasolta ezt a pályát?_' 
• 

a/ magad döntöttél, 

b/ tanáraid javasolták 

c/ szüleid, felnőtt ismerőseid javasolták, 

d/ veled egyko 'ru - pajtásaid javasolták, 

e/ a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai 

vasolták, 

f/ egyéb:,.. o ..................... .... 

12, Miért választottad ezt a pályát? 

Mit vársz leendő munkádtól? /"X" jelet tegyél a meg-

felelő kockába/. 

jet -' 



fontos 

. 

nem fontos 

a/ embertársaid hasznára . 

leszel 

b/ örömet jelent a nehéz-

ségek leküzdése, 

c/ házzájérul képességeid . 

fejlesztéséhez 

d/ jó kereseti lehetőséget 

ad z. 

. 

e/ nem kell sokat dolgozni 

f/ egyéb,  éspedig......... 

Minden válasznál jelöld meg, hogy az szerinted fontos 

szempont-e vagy nem fontos szempont. 

134, Szivesen végeznél.-e. majd fizikai: munkát? 

a/ szivesen végeznék fizikai, munkát, 

b/ nem szivesen:végeznék`, csak ha nagyon szükséges lesz, 

akkor vállalom, 

c/ nem szivesen végeznék, nem isvállanám, 

d/ számomra közömbös, hogy milyen munkát végzek, 

e/ nem gondolkodtam még ezen 

f/ egyéb; éspedig 	. 

14. Mi  a véleményed a kétkezi és a szellemi munkáról? 

a/ értékesebb a fizikai munka, mert az a gazdaság fej-

lődésének az alapja, 



b/.értékesebb'a fzikai munka mert ezzel jobban lehet 

keresni`; 

c/ értékesebb -a szellemi munka, mert végzése'kényel-

mesebb=, tisztább körülmények között zajlik; 

d/ egyformán értékes mindkét munka, 

e/ nem tudok dönteni,'hogy melyik munka értékesebb, 

-f/ egyéb.,. éspedig 	
. 

15. Milyen szerepet játszott pályaválasztásodban a . fizikai 

munkáról alkotott véleményed? 	'. 

á/ jelentősszerepet játszott.. 	. 

b/ számitásba vettem, de nem játszott jelentős szerepet, 

c/ számitásba vettem, de egyáltalán nem játszott szere-

pet a pályaválasztásban; 

d/ nem is gondoltam rá, 

e/ nekem mindegy, hogy fz ikai.munkét végzek-e vagy, sem, 

f/ egyébe,.éspedig:........ ....... 

Szivesen vettél-e részt. Ősszel a mezőgazdasági munkákban? 

6/ igen,  mert szeretek  dolgozni, 

b/ 'igen; mert'' tudtam`, . hogy szűkség van a .munkámra, 

c/ igen`, mert nem  kellett iskolába menni 

d/ mindegy volt, hogy iskolába megyek-e vagy dolgozni, 

e/  nem .szivesen . jártam dolgozni, de muszáj volt; 

f/ egyéb, éspedig: 	 



17. Milyen volt a tanui .ór: felkészitése az őszi mezőgazdasági  

munkára? /pl.mire :egyeljetek a munkavégzésnél, miért  

fontos  ez, stb/  

*Az iskolában: Mire terjedt ki a felkészités l  ird le  

vázlatosan 	. 

4 

Ugy gondolod, hogy ez a felkészítés  

a/ elegendő volt,  

b/ nem volt elegendő  

/ird le röviden', hogy mit hiányoltál, mire kellett  

volna még a figyelmeteket felhivni./  

c/ nem volt felkészités,=  

d% egyéb, éspedig 	 ... . . 1 . 1 1 .1 1 .  

*-A munkahelyen : Mire terjedt ki a felkészités,. ird le  

vázlatosan:  

"too.** 	   • 	  

•1..... ...1.1.•  

Ugy , ,gondolod, hogy ez  a felkészités  

a/ elegendő volt,  

b/ nem .  volt elegendő /ird le rőviden, mit hiányoltál,  

mire kellett volna még a figyel-

met felhivni/ 	 . 
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c/ nem volt felkészités 

d/ egyéb; éspedig: ... ., .. Q• .. 	 

18, Milyen volt a munka megszervezése a termelőszövetkezet-

ben? 

a/ minden.feltétel biztositva volt, jól lehetett dolgoz-

ni', 

b/ időnként-hiányosak voltak a feltételek, ilyenkor aka-

dozott a munka /pl, nemvolt szállitóeszköz ., edény, 

amibe a szőlőt szedtétek, stb/ 

c/ gyakran előfordult, hogy eszközök hiányában nem tud-

tatok dolgozni , 

d/ általában'rosszul szervezett volt a munka és ez hát-

ráltatta a munkát égész idő alatt 

e/. egyéb, éspedig 	 

19. Indokold az előző kérdésre adott válaszodat . röviden, 

Miért tartod a  munkaszervezést olyannak, amilyennek-a 

18, kérdésben minősítetted. Mit javasolez az előrelé-

pés érdekében? 

• 	....00•.ww.o.........•••....•.. 

.. . w . . . O .. . o 	•.... sotto 	 • . . . oodles*  • • • . • • 
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20. Hogyan értékeled saját teljesitményedet?  

a/ annyit dolgoztál, amennyit teljes erődből telt;  

b/ annyit dolgoztál, hógy társaidtól ne maradj le,  

c/ annyit dolgoztál; amennyit a tanár/nő/ elvárt tőle- 

tek, 	 . 

d/ annyit dolgoztál, amennyihez kedved volt,  

e/ annyit dolgoztál, amennyit muszáj volt,  

f/ egyéb; éspedig:. 	 

21. Milyen haszna van a termelőszövetkezetben végzett mun-

kádnak?  

` 	 • Fontos 	..  . Nem fontos  

a/ megtanultad becsülni a  

kétkezi munkát  

b/ 	ö_rültél,.. hogy_. segitségére  

lehetsz az.országnak;  +  

c/ nagyobb lett a tsz.jö-•  

vedelme, - 	. ,  

,d/ nem .,kellett.._ ~,iskolá ba 
menni 	.   

.e/ egyéb,, éspedig  

,  

.. 

/"X" . jelet.,t,egyél.a. megfelelő. kockába:, és. minden válasz- 

-. nál . jelöld meg, , hogy... számodra ez _. fontós,. vagy nem fontos/  



22. Szerinted volt-e valamilyen káros hatása a mezőgazda-

ságban végzett munkádnak? 

a/ nem volt kára, 

b/ káros volt 

/pl. kiesést jelentett a tanulásban, megbetegedtél, 

stb/ 

Ir'd le véleményedet: ..sass.o.sssw000saw..o.s..w.00. 

23. Otthonról szoktál-e zsebpénzt kapni? 

a/ igen, rendszeresen, havonta 	 Ft-ot 

b/ igen, rendszeresen, hetente • 	 Ft-ot 

c/ nem rendszeresen, de elég gyakran kapok, 

d/ igen, de nagyon ritkn.kapok 

e/ nem szoktam zsebpénzt kápni 

f/ egYéb, éspedig 	  

24. Mennyi pénzt kerestél 6 termelőszövetkezetben végzett 

munkáddal ebben a tanévben: 	o .....,. Ft. 

25. Mire költötted, vagy mire tervezed elkölteni ezt a 

pénzt? w4.wssoswssssss.s..ssw 0... 	  • 	 

25, Iskolád befejezése után szivesen mennél-e ebbe a terme-

lőszövetkezetbe dolgozni? 

a/ igen, mert 	  

./ird le véleményedet, miért/ 

b/ nem', mert 	  

/ird le véleményedet, miért nem/ 



27. Vettél-e részt nyári önkéntes épitő táborozáson? 

a/ igen`, összesen 	 alkalommal, 

b/ nem 

c/ egyéb, éspedig 	•.•o•••• 

28. Férasztónak találtad-e a 6 órás munkavégzést a terme-

lőszövetkezetben? 

a/ igen; mert: 	  

b/ nem , mert: 4••••••••••••00 	 

29. A korábbi években részt vettél-e őszi mezőgazdasági 

munkában? 

a/ igen, általános iskolás koromban 	 alkalommal 

b/ 	középiskolás kóromban   alkalommal 

c/ nem vettem részt, 

d/ egyéb 	  

30. Nyáron az iskolai szünidőben van-e rendszeres munkád? 

a/ igen`, vállalatnál, termelőszövetkezetnél vállalok 

munkát 

b/ igen, szüleimnek segitek a háztáji mezőgazdasági 

munkák végzésénél, 

c/ igene szüleimnek segitek a hobby--kertben, 

d/ nem végzek nyári szünetben munkát 

e/ egyéb, éspedig.1i.O..  ... .. P.........•...•... .•..• • 
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Kedves .Fiatal Barátunk!, 

A fenti témakörrel kapcsolatban bármilyen észrevételed, 

:megjegyzésed. véleményed', javaslatod van, kérünk ird le 

.azokat ide`, illetve a következő lapra. Minden további ész-

revételt szivesen veszünk', és munkánk során azokat  is  

hasznositani fogjuk. 

Mégegyszer köszönjük a vizsgálatban való részvételedet. 



ez. melléklet 

Megyei tapasztalatok az 1980. évi őszi diákfoglalkoztatásról  

/Részlet a Heves megyei Tanács Ifjusági Bizottsága elé ké- 

szült tájékoztatóból/ 

Az 1980. évi őszi mezőgazdasági munkákkal kapcsolatos elő-

készitő tevékenységet a 11/1980. /VI.25./ MűM-OM számu 

együttes rendelet megjelenése után kezdte meg a Megyei Ta-

nács VB Művelődésügyi és Mezőgazdasági Osztálya. A mezőgaz-

dasági osztály 12.524 sz. ügyiratában felmérte a gazdaságok, 

szövetkezetek igényeit, s a Müvelődésügyi osztállyal közö-

sen osztotta el a rendelkezésre álló munkaerőt, figyelembe-

véve . a gazdaságok eddigi kapcsolatait. Az elosztást 1980. . 

julius 21-án tárgyalta meg a Koordinációs Bizottság /KISZ, 

SZMT, Uttörőelnökség, Ifjusági titkár, Mezőgazdasági és Élel-

mezésügyi Osztály, Egészségügyi Osztály, Művelődésügyi Osz-

tály/.A bizottság által jóváhagyott előterjesztésnek megfe-

lelően a Mezőgazdasági és Müvelődésügyi Osztály engedélyez 

te a szerződések megkötését az iskolák és a.gazdaságok kö-

zött. 

Az igy előkészitett és beinditott munkét.a.Koordinációs 8i- 

zottság.tagjai együttesen és külön-külön is . rendszeresen 

•ellenőrizték. 

Ezen kivül állandó információs kapcsolatot tartottak fenn 

az iskolákkal és az érintett gazdaságokkal.: 



Megyénkben 19.765 diák vett részt a betakaritási munkák 

ban. Ennek 8,6 %-a főiskolai hallgató; 53,9 %-.a középfoku ' 

oktatási intézmény tanulója', 37',5 96-a általános iskolás. 

A betakaritott termék mennyisége 222.706 q volt. Ebből 

szőlő 156.606 q. 

Az összmennyiség 8 96-át főiskolások, 54,8 %.át középfoku, 

37,2 96..át az általános iskolások takaritották be. Az elvég-- 

- zett munka dijazására a gazdaságok _ 9.450,919.- Ft-ot fizet- 

tek ki /48.5 %-kal többet mint 1979-ben/ az alábbi megosz- 

lásban: 

általános iskolásoknak: . 2.633.011.- Ft. 

középfoku iskolásoknak a, 6.106.206,-.Ft. 

főiskolásoknak: 709, 702. . Ft. 

Átlagosan megyei szinten egy tanuló egy nap alatt 52,70 Ft. 

ot keresett. 

A bérezés a rendelkezéseknek  megfelelően történt mind a 

diákok ; mind a tanárok esetében .  

Növelte a teljesitményt a tanulók egyéni  bérezése és a kü .- 

lönböző versenyformák bevezetése. /legjobb brigád, legjobb  

iskola/ 

Tapasztaltuk, hogy egyes gazdaságoknál azonban azonos mun-

káért a bérezés különböző, ezért a főhatóság felé javaslat- 

tal éltünk, hogy a jövőben ezt egységesitsék. 

Az elmult évhez képest növekedett a ledolgozott munkanapok 

száma. /8,3-ról 9',1/ Ez f őleg  középfoku oktatási intéz-

mények tanulóit érintette. 



A 648/1980. I. sz, államtitkári intézkedése rendkivüli idő-

járási viszonyokra való tekintettel plusz tiz' napot engedé 

lyezett munkavégzésre. Ezzel a lehetőséggel csak nagyon in-

dokolt esetben éltünk. A rendeletben engedélyezett napokon . 

felül maximum. öt napot kellett engedélyeznünk egy intézmény-

nek /Ipari Szakközépiskola, Eger/4  a többi. iskola átlagosan 

két nappal teljesitett többet. 

Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok:  

- a balesetvédelmi oktatást mindenütt az előivásoknak meg-

felelően megtartottak, 

- a kézmegvágáson kivül egyetlen baleset. fordult elő, A'fü-

zesabonyi I. sz általános iskola tanulója' sérült meg, de 

9 nap után mér járt iskolába. A rendelet nem fogalmazza 

.meg egyértélmüen.hogy munkavégzés közben.a : tanulót ért 

baleset.ért ki a felelős;•érványes-e.a'tanulói 

/Ezt jeleztük a főhatóságoknak/ 

biztositás. 

A tanulók ki- és.beszállitása, szedőedénnyel történő ellá-

tása, a konténerek elszállitása általában rendben', folyama-

tosan történt.'Egyes esetekben az ellenőrzések során is ta-

pasztáltunk fennakadést. /Autóbuszok késtek, nem fogadták a 

konténereket", stb/ 

Az ivóviz, kézmosóviz ős hideg idő esetén a meleg tea bizto-

sitása nem minden gazdaságnak sikerült. Az ellenőrzések' . so- 

rán utasítottuk az érdekelteket a.hiányosságok megszü ntetésére. 

A zord időjárás okozta a legnagyobb gondot. A sár, a h6 , . a 

hideg próbára tett diákot, tanárt, gazdasági dolgozót egy-

aránt. 



A gondok enyhitésére az intézmények KISZ szervezetei szom-

bati vasárnapi müszakokat szerveztek. 

A tanulók megértették, hogy népgazdasági érdekről van szó, 

önkéntesen vettek részt a KISZ által szervezett akciókban. 

Ennek az önfeláldozó magatartásnak is köszönhető, hegy á.dő 

ben és szinte veszteségmentesen sikerült betakaritani 

.megtermelt javakat, 

A felmerült problémákról tájékoztatjuk a gazdaságokat, in-

Atézményeket, s felhivjuk figyelmüket megoldásukra. 



6. sz. melléklet 

Megyei tapasztalatok 

az 1982. évi őszi diákfoglalkoztatásról. 

Az 1982. évi őszi mezőgazdasági munkák előkészitése az ér-

vényben levő rendelkezések alapján időben megtörtént. 

A Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi Osztály előzetes igény-

felmérése alapján, az iskolák és a gazdaságok kapcsolatának 

figyelembe vételével került sor a diákmunkaerő elosztására, 

a Müvelődésügyi Osztállyal egyetértésben. Ezt követően 1982 0  

junius 9-én került sor a koordinációs értekezletre az érdek-

védelmi és szakigazgatási szervekkel az elkészitett elosztó-

si tervezet jóváhagyására. A jóváhagyás után a két érdekelt 

osztály engedélyezte, hogy a gazdaságok és az intézmények 

megkössék a szerződéseket. 

A gazdaságok vezetőivel a Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi 

Osztály, az iskolák igazgatóival a Müvelődésügyi Osztály 

értekezleten tárgyalta rr.,%c^ a munkavégzéssel kapcsolatos fela-

datokat, különös tekintettel az 5 munkanapra vonatkozóan. 

Szerződéskötésre 35 gazdaság kapott engedélyt. Minden közép- 

foku . oktatási intézmény és az általános iskolák 7-8 osztó-

lyos tanulói részt vettek a szüreti munkákban. /Kivétel az 

egri járás néhány általános iskolája/ Néhány gazdaság /pl. 

Tarnaméra Lenin Tsz és egyes általános iskolák pl,Mikófalva/ 

nem kötöttek szerződést, engedély nélkül foglalkoztatták a 

tanulókat. 



A gazdaságok zöme a szerződéseket az elmúlt években kialaki-

tott szempontok és az érvényes rendelkezések alapján kötöt-

ték. Egyes iskolák vezetői azonban még nem figyeltek eléggé 

a szerződés tartalmára, nem képviselték megfelelően a tanu- 

lók érdekeit. Igy fordulhatott elő, hogy az ugynevezett "csiz-

ma  - tea pénz"-t egyes gazdaságok fizették, mások nem,vagy 

csak egészen minimális összeget. A szőlő leszedéséért és ki-

szállitásáért fizetett bér gazdaságonként eltérést mutat. 

Még mindig nem egységes a pedagógusok díjazása, 40-310.- Ft. 

került kifizetésre naponta /Poroszló, Károlyi Mg. Ts.z. Kompolt, 

Andornaktálya/. Az andornaktályai termelőszövetkezet a 212.sz. 

Ipari Szakmunkásképző tanárainak 170.- Ft-ot,  a Gárdonyi Gé 

za Gimnázium tanérainak 310.- Ft-ot fizetett. 

A-tanulók átlagkeresete 	általános iskolánál 7.- Ft/nap, 

mig•középiskolák esetében 15 Ft/nap,' -- növekedett az elmúlt • 

• évihez viszonyitva.'•A növékedés oka nemcsak az időjárásban 

keresendő, hanem a jobb munkaszervezésben is.'Mind áz isko- 

•lák, mind a gazdaságok nagyobb gondot forditottak a munka-

szervezésre és a versenymozgalomra. 

A nagyobb gazdaságok közül az andornaktályai mg. termelő-

szövetkezet és az Egri Csillagok termelőszövetkezet terüle-

tén volt probléma a teljesitménnyel. E kétgazdaság még min-

dig nem készült fel az igényelt. létszámok megfelelő fogadá-

sára. Az itt dolgozó diákok napi teljesitménye alig haladta 

meg az 1 q-t. Más gazdaságoknál szinte ennek duplája volt 

az átlag, de nem volt ritka a 3-4 q- teljesitmény sem. . 



A gazdaságok és az iskolák a versenymozgalmak különböző for-

máival motiválják, a tanulókat  a  jobb teljesitmények elérésé-

re. /Gyöngyös-Domoszló ÁG, Egri Csillagók Mg.Tsz, Nagyréde, 

Markaz stb/ 

A munkabérek kifizetése a gazdaságok és az iskolák jelzései 

alapján az előirásoknak megfelelt ', a teljesitmények alapján 

differenciálva, egyénileg történt. 

A KISZ Bizottság felhivására a tanulók keresetük egy részét 

felajánlották az Uttörő Stadion épitésére. Még számszerű 

adatok nincsenek. /pl. 214. sz. Gyöngyös, 20 ezer Ft/ 

A száliitás jól szervezett volt, csak bérelt autóbuszok ese-

tében fordult elő késés. 

Balesetvédelmi oktatást mindenütt az előirésoknak megfelelő-

en megtartották .  Kisebb sérüléseken kívül baleset nem  fordult  

elő. 

A munkavégzést az illetékes szervek,  szakosztályok rendszere 

sen ellenőrizték, Az Egészségügyi Osztály, a KOJÁL ellenőr-

zései során nem tapasztalt jogszabályba ütköző rendellenessé-

get.  A gazdaságok és a munkavállalók is eleget tettek a 

11/1978. Eü.M, sz. rendeletben előirtaknak. .. 

Az ellenőrzéseink és a beérkezett jelentések alapján - a jel-

zett problémák ellenére - megállapithatjuk, hogy a diákok és 

az őket irányitó pedagógusok nagyon lelkesen; hasznosan vé-

gezték munkájukat. A gazdaságok felkészültsége az elmúlt 

évekhez viszonyitva jobb volt. A bő termés és az átvételi 

nehézségek szükségessé tették a . munkaerőátcsoportositást, és 

5 napon túli foglalkoztatását . a tanulóknak, . 



A nehézségek növekedésének ellenére a szervezis javult. 

Gondot okozott azonban, hogy a tanulók egy része nem ren-

delkezett megfelelő öltözékkel és a kollégistatanulók ne-

hezen tudták tisztán tartani, száritanl munkaruhájukat, 

A Szőlőskert és a Mátravölgye Mg. Tsz-ek gumicsizma hozzá-

járulást, teapénzt fizettek és termet biztosítottak a tanu-

lóknak. Az ecsédi tsz ,  csizmákat vásárolt a selypi szakmun-

kásképző tanulóinak, 

A jövőben ez, vagy az ehhez hasonló gondoskodás általánossá 

kell, hogy váljon a gazdaságok részéről. 

A gazdaságok szervező munkája összességében megfelelő  volt. 

Előfordult azonban, hogy egy-két gazdaságnál a'munkavezetők 

nem mindig tartózkodtak a helyszinen, . 

Az iskolák felkészitették a tanulókat a rájuk váró feladatra. 

A tanulók, ifjuségi vezetők, tanárok, szakoktatók nagy több '-

sége példamutatóan dolgozott. Akadtak  azonban olyanok  /tanár . 

is, diák is/, akiknek a munkához valóviszonya nem volt meg-

felelő. 

A. jövőben az iskola vezetői . és a KISZ szervezet még jobban 

törekedjen ', hogy a tanulók és tanárok nagyobb tenniakerással 

végezzék a most már rendszeressé váló munkát. , 

ússzességében megállapithatjuk, hogy a .munkavégzésben részt 

• vevő fiatalok,felnőttek.a rendkivüli viszonyok között is meg-

állták helyüket; s•munkájukkal nagymértékben hozzájárultak 

hogy megyénkben a'kukoricán ése•cukorrépán kiviül november 

20-ra, befejeződjön a betakaritás, A.gazdaságok'a partner-is-

koláknak külön-külön is megköszönték a tanulók, tanárok,. 

szakoktatók lelkes, odaadó munkáját. 



sz. melléklet 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium tájékoztatója 

a tanulóifjuság 1982. évi őszi.betakaritásban való részvéte- 

lé ről. 

A tanulók munkája —elsősorban az őszi.be 'takaritás időszaká-

ban - a mezőgazdaság számára évek óta nélkülözhetetlen, Ága-

zataink 1982, évi elismerésre méltó eredményeihez a diákok 

is hozzájárultak. Hasznos foglalkoztatásukat körültekintő, 

sokirányu szervező munka előzte meg, amely már. 1962. elején 

megindult. 

Az irényitó szervek /MM, MÉM, IFjusági Bizottság; középirá-

nyitó szervek/ előkészitá munkája az üzemek és az iskolák 

együttmüködése igen eredményesnek bizonyult. A társadalmi 

összefogást a sajtó és az egyéb tömegtájékoztatási szervek 

a korábbiaknál hatékonyabban támogatták, de a sikeres munka- 

végzést a szokottnál kedvezőbb időjárás is.segitette. 

A tanulóifjuság foglalkoztatása:  

Az őszi betakarítási .munkákban több mint 580 ezer diákfia- 

. tal vett .részt Az általuk teljesite .tt 15,4 millió munka-

óra /2,8 millió munkanap/.80 ezer felnőtt dolgozó egy havi 

munkaidejének felel meg. Az ötnapos foglalkoztatási lehető-

ség miatt azonban'a teljesitett munkaidő .egymillió munkaórá-

val kevesebb volt,'. mint egy évvel korábban. 	. 

A. kézimunkaigényes termékek egynegyedét fiatalok takaritot- 

tők be,  ezek .áruértéke.. megközeliti  a 4 milliárd.Ft-ot. 

.A  tanulók  részére .a..fog .lalkoz .tató •gazdaságok 179,5 millió Ft- 

ot - az  19.81 0  ..évinél 4,5 .millió .Ft-tal több munkabért -' fi-

zettek ki. 



A jó terméshozamokkal összefüggésben a mezőgazdasági üzemek  

által igénybevett létszám heghaladta az előzetesen tervezet-

tet. A foglalkoztatás időtartamának szükülése miatt a megyék  

bővitették a munkába vonható iskolák körét, a diákok több  

esetben szabad- és pihenőnapokon is vállalták a munkát. Ahol  

ez is kevésnek bizonyult /Szabolcs--Szatmár; Bécs-Kiskun,  

Borsod-A-Z, Csongrád`, Tolna, Zala megye/ ott a Müvelődési  

Minisztérium engedélyezte az ötnapon túli munkavégzést is.  

A fiatalok többségének munkája a szőlő és gyümölcs szüret-

hez kapcsolódott. Ezen kivül a hibridkukorica, a füszerpap-

rika betakaritásában, a kombájnok után visszamaradt napra--

forgó, cukorrépa és burgonya'összeszedésében vettek részt.  

A diák munkaerő iránt az élelmiszeripar /konzerv, hütő, .  ba-

romfi , édesipar/ igénye is növekszik,  

A  tanulók  munkában töltött idejét és keresetének alakulását  
• 

az alábbi adatok jellemzik:  

Megnevezés Ál t, isk. I  közópisl~, szakm, 
. 

' Egyetomi 
• főiskolai 

' hallgató 

Tanulók 
összesen  
Játlagck/  .tanuló  

1 fő által le - 

dolgozott m,  
napok sz./mn/ .5;23 

, ` 
.- 	4;65. 4,71 

.  . 	
4,68  4 , 41 .  

1  . fó ,által . tel-  
jesitett. m,óra - 

. 
21,03 	. .  

.  
.-. 	27,88_—  .28;24  . 37,40 26,49  

.1. főre 	jutó 	ösz-  
3zes  .kereset Ft: 220.  

_ 	_ 
. : 	341 	. ". 	318 . 	. 	487 	. 

.  
309  

1 ..órára .jutó .át• 
.lagkeréset  Ft 	; .. 	10,46 .12;24 11a7 13,02:  11,67  

átlagke reset Ft -42.-. 
.1  .m,napra jutó  

73 ' 	68 104  • 70  



A tanulók bérezése minden gazdaságban a kollektív szerződés 

és a munkaügyi ' szabályzatban.foglaltak szerint történt. 

Az üzemek munkaversenyek.szervezésével, jelentős összegü 

pénzjutalmakkal ösztönözték őket jobb teljesitmények eléré-

sére. Az • órabérek 1982. ébenátlagosan 8;66 %-kal. emelked-

tek. .Az általános iskolások 8`,7 %. kal, a szakmunkások 

11,0 %-kal e, a középiskolások 9.1.%..kal, •az. egyetemi-főisko-

lai.hallgatók 8`,2 %-kal kerestek. óránként többet 1982-ben, 

mint egy évvel korábban. /A keresetnövekedésben a kedvező 

időjárás és a bő .termés mellett a.jobb munkafeltételek és 

a.gondosabb munkaszervezésnek is. szerepe volt./ 

Annak ellenére, hogy a munkavégzés körülményei javultak, 	' 

több helyen még gondot.okoz az étkeztetés, valamint e védő-

és munkaeszközök biztositása. A:gazdaségoknak a jövőben erre 

nagyobb figyelmet kell_.forditaniuk; 

A tanulók munkaintenzitásai fegyelme. javult ; .Általános tapasz- 

talat' hogy a munkák irányitésában_résztvevő pedagógusok fel 

.ügyeleti módszere, munkához történű.hozzééllésa nagymértEkben 

befolyásolja a tanulók munkáját, teljesítményét. Ezért a peda-

gógusok anyagi elismerését ösztönzését tovább kell javitani . 

Osszességében a .tanu].óif juság 1982. őszi foglalkoztatása 

eredményesnek. minősithető...A diákok .19a3. évi őszi foglalkoz-. 

.tatásáv- az eddigiékhez hasonlóan . -az érdekelt szervek azé- 

;leskörü.együttmüködé.aFvel.készitjük elő,.kűlön intézkedéot 

nem tartunk, ..szükséyesnek. 



Szerződésminta az oktatási intézmény, és  a fogadó mezőgazdasági 

üzem megállapodáséhoz 

MEGALLAPODAS  

mely létrejött egyrészről a 	 Tsz, 

másrészről a 	oktatási intézmény között, a 

11/1980. /VI.25./ MÜMrOM. számu.együttes rendelet és az azt 

módositó 9/1983. /VI.22,/ MM.  rendelet, valamint a MÉM, to-

vábbá az MM együttes állásfoglalása alapján, a tanulóifjuság 

őszi mezőgazdasági munkában való foglalkoztatása kapcsán. 

A megkötött szerződés értelmében a diák munkaerőt.foglalkoz- 

tató gazdaság és a diák munkaerőt biztositóintézmény az 

alábbi kötelezettséget vállaljas 

I. 

A foglalkoztató termelőszövetkezet-feladata Ó.  kötelessége  
Az őszi mezőgazdasági betakaritási munkák sorén a.foglal- 

koztatá gazdaság az. alábbi bstekoritssi munkákat biztosit-

ja: 	 

2. A munkavégzés konkrét ideje a felügyeletet . ellétó•tanácsi 

szervek előzetes engedélye alapján munkát biztositó gazda 

ság és a  munkát végző oktatási intézmény között külön meg- 

állapodás értelmében határozandó meg. 

• 3. A  tanuló és a felügyeletet ellátó tanárok munkahelyről 

történő kiszállitása /oda-vissza/ a  foglalkortató  gazdaság 

feladata, az előirt közlekedésiszabályok megtartásával 

A közlekedési járművek inditási helyét és idejét közös 

megállapodás alapján a munkakezdés előtt együttesen ható-

rozzák meg. 



4. A tanulók foglalkoztatásának egészségügyi -feltételeit a 

. 11/1978. /XII,16./ EüM. sz, rendelet alapján a gazdaság. 
biztositja. Idevonatkozóan az i.etékes KÚJÁL engedélyt 

a termelőszövetkezet szerzi be, illetve ez ügyben eljár. 

5. A tanulók részére ivó- és kézmosó viz ellátásáról a munka-

hely gondoskod ik. 

6. Az időjárástól függően, amennyiben a hőmérséklet +4 C °  

alá süllyed, úgy e munkát végző diákok és a kisérő tanárok 

részére forró tehát biztosit a fogadó gazdaság. 

7. A munkavégzéshez szükséges ruha- és gumicsizma beszerzésé-

ről a tanulók gondoskodnak, ennek használatáért a termelő-

szövetkezet tanulónként és naponta 10.- Ft-ot fizet a mun-

kabéren kivül, külön elszámolás, alapján..  

8. A munkavaédelmi oktatás feltételeit, és pontjait a gazdaság 

határozza meg, emit irásbanátad'ez'.oktatási intézménynek. 

Ismertetéséről és betarttatésáról osztályonként a munkát 

.végző oktatási intézmény gondoskodik, a. gazdaság. területi 

felelősével együtt , . 

9, A munkába állitás és területi.irényitás céljából a gazdaság 

területi felelősök útján gondoskodik. 

l0.Az 1. pontban meghatározott. munkabért a gazdaság afelnőtt 

dolgozókra érvényes munkabér tételeket alapul véve határoz- 

za meg. /Munka megnevezése, egységnyi mennyiségért fizeten- 

dő egységnyi,bér/ Itt kell meghatározni az esetleges pré-

mium, jutalom feltételeit, és annak összegét. 



11. A tanulók felügyeletét ellátó pedagógusok részére az álta-

luk felügyelt tanúlócsop rtok tanulói által elért egy főre 

jutó átlagos munkadij kétszeresének megfelelő dijazást 

biztosit a termelőszövetkezet. 

12. Amennyiben a tanulók bármilyen eszköz, vagy feltétel hiá-

nya miatt, amely konkrétan a termelőszövetkezetnek róható 

fel, nem tudnak munkát végezni, és a kiesés az egy órát 

meghaladja, álláspénz cimén óránként és személyenként az 

előző napi átlagteljesitmények alapján járó egy órára eső 

munkabér fiz etendő. 

II. 

Diákmunkaerőt biztositó oktatási intézmény feladata és köteles-

sége  

1. A felügyeletet ellátó megyei tanácsi szervek engedélye 

alapján az oktatási intézmény az alábbi diák munkaerő 

létszámot biztositja az .őszi betakaritási munkákhoz: 

Diáklétszám: 	Ledolgozandó 	Időpont 
'napok száma 	megjelölése 

2. Az oktatási intézmény in -  -=kodik, hogy a diákok a munká-

nak megfelelően öltözködjenek és, hogy a munkába állás 

idejére a foglalkoztató gazdaság részére az 1. pontban meg-

határozott létszám rendelkezésre álljon. 

3. Az oktatási intézmény az  osztályfőnökökön keresztül gondos-

kodik arról, hogy a gazdaság által'leszabályozott munkavé-

delmi előirésokat a tanulókkal ismerteti. A tanulók aláirá-

sukkal igazolják, hogy azt tudomásul vették. 



4. A munkavégzés során az oktatási intézmény gondoskodik a 

tanári felügyeletről l a fegyelmezett, jó munka  végzéséről. 

Ezt a feladatot folyamatosan és rendszeresen ellenőrzi. 

5. Az oktatási intézmény vezetése gondoskodik arról, hogy  

a tanulócsoportokat ellátó felügyelő tanárok elvégezzék 

mindazon adminisztrativ munkát, . /teljesitmény mérése, bér-

kifizetés, stb/, amivel a gazdaság a szerződés értelmében 

megbizza, és amiért az 1. fejezet 10. pontja alapján külön 

bérezésben részeniti. 

6. Az oktatási intézmény gondoskodik arról, hogy az elvégzett 

munka után járó bér a avulók részére visszatartás nélkül, 

teljes egészében kifizetésre kerüljön. A bérkifizetést kö-

vetően az aláirt fizetési jegyzékkel 	év 	hó 	nap- 

jáig elszámol. 

7. Az oktatási intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy 

ezen szerződést teljes egészében megismerje az intézmény 

párt és érdekképviseleti szerve, a tantestület és a tanu-

láifjuság. Kapjanak . megfelelő tájékoztatást e szülői mun-

kaközösség tagjai, illetve valamennyi érdekelt szülő. 

8. Egyéb meghatározandó feltételek 

,A szerződést kötő felek közös egyetértésük alapján ezen 

szerződést aláírták. Megállapodnak abban, hogy amunka-

végzés során a szerződésben rögzitett pontok végrehajtá - 

sának akadályoztatása esetén idejében.- legalább 48 órá-

val a munka megkezdése.előtt - egymást értesitik, és 

közös megegyezés alapján módositják a szerződésben.foglal-

takat. 



Külön kiemelendő a természeti akadályozó tényező., amely 

a tanulók teljes foglalkoztatottságát lehetetlenné teszi. 

	1983 	 h6...nap 

     

foglalkoztató gazdaság 
vezetője 

oktatási intézmény 
vezetője 

Z áradé k:/A  KCJÁL záradék az idevonatkozó rendelet 4§-a 

értelmében./ 	. 

A szerződés egy példányát kapják: 	. 

1/ Foglalkoztató gazdaság 

2;! Oktatási intézmény 

3/ Megyei Tanács. VB Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya 

• 4/ Illetékes KMÁL Felügyelőség 



9. sz. melléklet 

Részletek a felszabadulás' első két évtizedének a tanulói  

munkavégzésre vonatkozó néhány dokumentumából. 

1. A fővárosi iskolák állapota 1946-ban /Dr.Balogh József, 

Budapest, Statisztikai Zsebkönyvtára 4. szám. Kiadta: 

Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala/ 

A pedagógus nem a ma munkása. A mőban dolgozik ugyan, 

azonban a jövő pilléreit épiti, minden törekvése, minden 

akarása egy új, igazságosabb világrend kiépitését céloz-

za. MéÓ a legidőszerűbb igények kielégitése is fundamen-

tum egy olyan világ kialakulásához, amely minden dolgozó 

egyén számára emberhez méltó helyet és helyzetet bizto-

sit a magyar népi közösségben. /4. oldal/ 

Az iskolaépületeknek katonai és egyéb hadi célokra történt 

lefoglalása, majd a bombázások és az ostrom folytán meg-

semmisült épületek nagy hiányokat okoztak tartermekben, 

s az iskolák túlzsufoltságát idézték elő. Nem szükséges 

külön hangsulyozni ennek . sulyos gyakorlati következményét. 

Egy épület egy iskolának is: csak .épp, . hogy elégséges volt, 

ha még egy idegen iskolát is be kellett oda fogadni, ez 

már felforgatja mindkét iskolának a nyugalmát és megszo-

kott iskolarendjét. A váltakozó tanitás szűkségképpen ma-

gé után vonja a tanitási órák megröv .iditését, a délutáni 

gyakorlati órák kimaradását. /62. oldal/ 

2. A gyakorlati foglalkozás szerepe a felszabadulás első  

éveiben.  

A köznevelés évkönyve, 1948. Szerkesztette . Kiss Árpád, 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Budapest, 1948. 



A választható tárgyak és gyakorlatok sajátos jelleget ad-

nak majd a müveltségi alapanyagéban egységes általános 

iskolának. Mások a vidék és mások a város igényei, sőt 

mások az egyes tájak, mások a tanulók hajlamai. A gazda-

sági gyakorlatok, a mühelygyakorlatok, a kereskedelmi 

gyakorlatok nem szakiskolai szinvonalon mozognak. Az élet-

re való gyakorlati nevelést, valamint az egyéni hajlamok, 

és képességek tudatositását, igy tehát a helyes és jól 

megalapozott pályaválasztás előkészitését szolgálják. Éppen 

ezért szigoruan arra kell törekedni, hogy a szabadon vá-

lasztható tárgyak, illetőleg gyakorlatok közül a gazdasági 

gyakorlatok, a mühelygyakorlatok, a kereskedelmi gyakorla-

tok, illetőleg a háztartási gyakorlatok egyikének tanitá-

sát a helyi viszonyoktól függően minden általános iskolá-

ban  biztosítsuk és ezek egyikének tanulását tanulóink szá-

mára lehetővé és kötelezővé tegyük. A szabadon választható 

tárgyak egyike vagy másika csak e szükséglet kielégitése 

után vezethető be. /31. oldal/ 

Az élet fogalma tehát a modern pedagógiában egyre nyilván-

valóbb módon a helyesen alkalmazott dialektikus szemlélet 

tükrében jelenik meg, s ugyanakkor az élettől, azaz a tár-

sadalmi fejlődéstől elszakadt iskola is rákerül arra az 

útra, amelyen az ifju nemzedéket egy modern, munkás, demok-

ratikus felnőtti közösség részesévé neveli, . Miként a kor 

szerű iskolapolitikának is egyik legfőbb feladata, hogy a 

társadalom iskolarendszerét a nemzet gazdasági életének 

strukturájához igazitsa hozzá, a nevelésnek is az adja leg-

lényegesebb célját, hogy a gyermekeket a képességeiknek 



megfelelő, életszerü kifejezőkészségek gyakorlása útján 

formálja felnőtté .  Az élet munka, és az iskola életének 

is gazdag változatosságu munkává kell alakulnia. Az egy-

oldaluan intellektualisztikus iskolarendszer luxusát sem 

a nemzet gazdasági szervezete,  sem  a demokratikus elv, 

sem pedig a lélektani tájékozódásit nevelői gondolkodás 

nem engedi meg. /Faragó László, 91. oldal/ 

3.  Az 1961. évi,  III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási  

rendszeréről.  

/Ágoston György: Iskolapolitika - nevelés. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1964. 3-11. oldal/ 

A gyors társadalmi haladás, a termelés növekvő igényei 

következetében mind fontosabbá válnak a kulturális épi-

tés feladatai, ezek sikeres megoldása a gazdasági épités 

meggyorsitásának is feltétele. A. szocializmus épitése 

sokoldaluan művelt embereket kíván, a jövő szocialista . 

állampolgárai pedig joggal várnak az iskolától olyan ne-

velést, amelynek segitségével erejük és képességeik sze- 

rint részt vehetnek az alkotó munkában. 

A szocialista társadalomigényei - amelyek összhangban 

vannak az egyén érdekeivc1 - azt követelik, hogy tovább-

fejlesszük oktatási rendszerünket az alábbi elvek szerint: 

Váljék szorosabbá iskoláink kapcsolata az élettel, a gya- 

korlattal, a termeléssel. Minden iskolatipus készitse 

elő tanulóit a termelőmunkában való részvételre. 

7. §. Az általános iskola biztositja az általános slap- 

müveltséget; megalapozza a tudományos világnézeti, er-

kölcsi, esztétikai és testi nevelést; elméletben és gya- 



korlatban bevezeti a tanulókat a termelőmunkába, illető-

leg előkésziti őket.a társadalmilag hasznos munka végzé-

sére. 

11. §. A gimnázium elmélyiti és bőviti az. általános is-

kolában szerzett ismereteket, továbbfejleszti a tanulók 

műveltségét, szocialista világnézeti, erkölcsi, esztéti-

kai és testi nevelését; és valamely. szakmában előképzést 

nyujt. 

12. §. /1/ A gimnázium oktató- nevelő és szakmai-előkészi-

tő munkáját a képzés szakirányának megfelelő ipari, mező-

gazdasági vagy egyéb üzem,. illetve  intézmény /továbbiak- 

ban üzem/ ' együttmüködésével végzi. A gimnáziumban a hét 

öt napján elméleti, egy napján_ gyakorlati oktatás folyik. 

/2/ A gimnázium tanulóinak gyakorlati oktatása, szakmai. 

előképzése az iskolai tanmühelyekben, vagy a gimnáziummal 

együttmüködő üzemben .folyik, 

31. §. /1/ Az üzemek és oktatási intézmények.dolgozóinak . 

együttes feladata olyan kapcsolatok létrehozása, amelyek 

'révén a tanulóifjuség megismerkedik az üzemek és a munká- 

sok életével. Kötelesek továbbá kölcsönösen elősegiteni, 

hogy a tanulóifjuség és a dolgozó fiatalok között szoros 

barátság alakuljon ki, amely egymás. munkájának megbecsű- 

lését és az ifjuság egybeforrásét szolgálja. 

4. Utmutató a középiskolák szűlői.munkaközösségei számára az  

1961/62. tanévre. /Kiadta: a Magyar NŐK Országos Tanácsa/ 

A tanév során /az elmúlt 1960/61-es tanévben/ - és ebben 

a reform téziseinek megvitatása lényeges inditó tényező 

volt - nagymértékben előre jutott a szülők körében a 

tanulók munkára nevelésének megértése és támogatása 



elsősorban az iskolák és ipari, mezőgazdasági .üzemek, ter-

melőszövetkezetek közti szocialista kapcsolat kiépitése, 

a gyakorlati foglalkozások, szakkörök, a tanulók társadal-

mi munkája, a politechnikai oktatás támogatása tekinteté-

ben. 

Az 1961/62. tanévre - a Müvelődésügyi Minisztériummal egyet-

értésben - nem tüzünk ki új, a tavalyitól eltérő feladato-

kat a szülői munkaközösségek elé. 

Ezek a feladatok - mint ismeretes - a következők: 

1/ Az iskola nagy jelentőséget tulajdonit a tanulók szoci-

alista világnézeti nevelésének. A szülők feladata, hogy 

személyes példájukkal, élettapasztalatainak átadásával 

megerősitsék a gyermekekben az iskolában tanultakat, és 

hogy a családi életben maguk is alkalmat adjanak gyerme-

keik pozitiv erkölcsi és világnézeti tapasztalatok szer-

zésére. 

2/:Az iskola fontos követelménye, hogy minden tanuló szel-

lemi és fizikai munkát végezzen. A szülői munkaközössé- 

gek feladata meggyőzni minden szülőt ennek helyességé-

ről. Arra kell késztetni a szülőket, hogy gyermekeik 

életkori . sajátosságainak megfelelő fizikai munkát oda-

haza is végezzenek. A szülői munkaközösségek támogassák: 

az iskolát a tanulók társadalmi munkájának tervezésében, 

szervezésében, a munkaalkalmak felkutatásában. Az_arra 

vállalkozó szülők segitsék a tanulók társadalmi munkájá- 

nak szakszerű irányitását. A munkában résztvevő szülők 

jelenlétük, tevékeny részvételük által erősitsék a gyer-

mekekben a társadalmilag hasznos munka szépségének, je-

lentőségének tudatát, a . jól végzett munka örömszerzését. 



5. A munkavégzés jelentőségéről. 

Bakonyi Pál: Tevékeny életet gyermekeinknek! Magyar Nők Orszá-

gos Tanácsa, Szülők Könyvtára sorozat 1964. 

A fizikai munka szerepéről és_jelentőségéről a nevelésber, 

gyermekeink fejlődésében igen sok szó esett az elmúlt években. 

Iskolarendszerünk továbbfejlesztésének ügyét az egész társada-

lom megvitatta és ebben a vitában az egyik legfontosabb kérdés 

volt: hogyan készitsük elő gyermekeinket a termelő munkára, a 

gyakorlati életre. Világossá vált, hogy bármilyen foglalkozást 

is válasszon később a gyermek; nem nélkülözheti azokat a ta-

pasztalatokat, amelyeket a fizikai munka során szerezhet. Tár-

sadalmi rendszerünk alapja a munka. Ahhoz, hogy gyermekeink er-

kölcsös, munkaszerető állampolgárrá váljanak, már iskolai éveik 

alatt meg kell ismerkedniük a fizikai munkával. Ezek a gondola- 

tok valósulnak meg iskolarendszerűnk továbbfejlesztésében, ezért 

kap helyet az.iskolai tantárgyak sorában is a fizikai munka._ , 

.Éppen ezért szükséges, hogy a családok is szervezzék, irányit- 

sók a gyermekek munkatevékenységét. /11-12. oldal/. 

6. Az uttörőmozgalom és a munkára nevelés 

Szabó Ferenc cikke a Munka és Iskola 1964. 8. számában, 1-4. 

oldal. 

A szocializmust'épitő társadalmunkban a  szabad és örömteljes 

alkotómunka minden gazdaságnak a forrása. Az ifjuság kommu-

nista erkölcsű nevelése elképzelhetetlen az ifju nemzedék 

• munkával-munkára nevelése nélkül. 	. 

A társadalmi aktivitásra való nevelés fő eszköze a társadalmi 

tevékenység, a társadalmi munka. A munka az ifjusági mozgal-mon 

belül rendkivül sok formában, sok területen jelentkezik. 



Nagyobb figyelmet kell forditani a társadalmi. munkapeda-

gógiai problémáira. Az életre való felkészitésnek fontos 

eszköze a társadalmi munka. Az uttörő korosztálynál elsőd-

leges az ezzel kapcsolatos helyes. szemlélet, magatartás 

kialakitása. Nem szabad öncélu munkaakciókat szervezni. 

Két fontos•szempontot kell: a vezetőnek szem előtt tartania: 

A munka nevelési értékét és népgazdasági hasznát. Az akciók 

szervezésénél kellő átgondoltságot kell biztositani az elő- 

'készitésre, végrehajtásra, értékelésre, a nvelési momentu- 

mok kihasználására, a munka végzéséhez szükséges összes 

feltételek biztositáséra. Minden gyermek ismerje munkájá-

nak konkrét célját, értékét, jelentőségét. 

Mindez segítikialakitani uttörőinkben a munka megbecsülé 

séta.dolgozó ember tiszteletét,. a munka teremtőerejének 

. megértését, Érezni fogják.a tettek,. az alkotás örömét, 

felkészülnek e dolgos, munkás életre , megszeretik munka 

helyüket, a gyárat, a termelőszövetkezetet.. 



10. oz. melléklet. 

Heves megyei  tapasztalatok. 1964-ből  • . 

/Munka és Iskola, 1964. 4. sz. 5-24. oldal/ 

A munkaoktatás helyzete: 

Az 1958-tól fokozatosan bevezetett gyakorlati képzés alapján 

általános iskolai vonatkozásban jelenleg 94 	iskolában /41 

ipari, 53 mezőgazdasági jellegű/folyik gyakorlati oktatás. 

Az ipari jellegü oktatást nyújtó iskolák közül 37 iskola 

rendelkezik tanmühellyel. A mühelytermek száma . 55. A mezőgaz- 

dasági jellegű oktatást nyujtó iskolák mindegyiki rendelkezik 

gyakorló területtel, mühelyterme azónban csak 36 iskolának 

van. A mühelytermek száma összesen 38. Általános iskolai . 

gyakorlati oktatásban a folyó tanévben 17.045 tanuló vesz 

részt a felső tagozatos tanulók 76,8 96-a. 

A gyakorlati foglalkozásokat - döntő többségben - pedagógu-

sok vezetik. 

A. gyakorlati foglalkozás szinvonalának emelése érdekében 

létrehoztuk e járási központu műhelyeket. 

Továbbhaladásunkat elsősorban az iskolai tanműhelyek elégte-

lensége gátolja. jelenleg meglevő műhelyeinknek csak fele  al-

kalmas a tantervi követelmények megvalósitására. Sajnos mühe-

lyeink munkavédelmi szempontból sem kifogástalanok. 

A tanmühelyek szerszámkészlete, felszerelése, berendezése sok 

helyen hiányos. A meglevő szerszámok egy része - felnőtt mére-

tei miatt - nem alkalmas a helyes munkafogások.kialakitásá .ra. 

/gyalu, fü rész, reszelők, ásók, kapók, stb/. 



Gyakorlókertjeink csak 50 %-ban felelnek 'meg a tantervi kö-

vetelményeknek. Nem ritka az olyan iskola sem, ahol még 

mindig évről-évre változik a gyakorlókert helye. 

Az iskoláinkkal együttmüködő üzemek egy része sem technikai, 

sem pedagógiai okokból nem alkalmas a szakmai előképzés töké-

letes megvalósitására. Az üzemek többsége ugyanis nem rendel-

kezik megfelelő, a tanulók kizárólagos oktatását szolgáló 

tanmühelyekkel, öltözőkkel, stb. mert erre anyagi fedezet-

tel nem rendelkeznek .  Az üzemi oktatók jó szakmai felkészült- 

ségüek ugyan, de hiányzik az oktatáshoz szükséges minimális 

pedagógiai előképzettségük. A középiskoláinkban folyó szak- 

mai oktatási formát megyénkben is a lehetőségek szük kereszt-

metszete jellemzi. 

A kollégiumban folyó munkára nevelésről:  

Kollégiumunk tagsága általában érzi, hogy: a; tanulás - mint 

szellemi erőkifejtés 	mellett: hasznos és megbecsült szóra- 

kozása, vagy éppen teljes erőkifejtést megkivónó.feladata ' 

a fizikai munka elvégzése. Azt is  érzi, hogy ezáltal lesve : 

a művelt, tanult , ember megelégedettebb, vidámabb, szabadide-

jét okosan .felhasználó, sokoldalu tagja társadalmunknak. 

A munkára munkával nevelésnek nemcsak anyagi, de személyi 

feltételei is biztositottak. Kivánatos, hogy kollégiumaink-

ban legalább egy főhivetásu nevelő rendelkezzék müszaki gya-

korlatok és ismeretek terén szakképesitéssel, mert igy mint 

pedagógus nevelő szakmai téren is érvényesiteni tudja szak-

tudásét a közösségi nevelés érdekében. • 



A megye legjobban működő központi mühelyében _ - amelyet 

Hajdu Kálmán szakfelügyelő kartársam vezet Hatvanban - 

kisérletképpen bevezetésre került a heti egy napos tovább-

képzés. A müvelődési osztály segitségével a tárgyat tanitó 

nevelők a szerdai napra nem kaptak órarendi beosztást, ezen 

a napon a központi mühelyekben szakmai továbbképzés van. 

Nevezetesen: elkészitik a következő hetek munkadarabjait, 

új munkadarabokat terveznek, készitenek, előkészitik a szem-

léltetéshez az anyagokat; A központi mühely vezetője és a 

szakmunkások megadják a szakszerű segitséget a nvelők ré-

szére. 

Az ipari üzemekben az elméleti és gyakorlati oktatás jól . 

szervezett. Mindenütt megvan az alkalmas munkahely, a tanu-

lók oktatásával a legképzettebb szakmunkások foglalkoznak. 

A  tanulók  munkával való ellátásában mér mutatkoznak hiányos-

ságok egyes üzemekben. Ennek oka részint az, hogy azok a 

szakmunkások, akik mellé a tanulók be vannak osztva, telje- 

sitménybérben dolgoznak, és nemszivesen adják át a munkát 

a gyerekeknek, mert félnek, hogy ez esetleg a keresetűk ` 

rovására megy. 

A tanmenet szerint előirt tananyag elvégzésével kapcsolatban 

is gyakran van nehézség, bár az üzemek vezetői mindent meg- 

tesznek, hogy az előirt munkát biztositsák tanulóinknak. 

Nagy problémát jelent megyénkben a lányok szakmai előképzése. 

Olyan ipari üzeműnk, amely a lányoknak megfelelne, szinte 

egyáltalán nincs. Ezért őket főleg a kereskedelemben, ven-

déglátóiparban, valamint tanmühelyi ezébás - varrászoktatás-

ban  foglalkoztatjuk. 



A mezőgazdasági szakmái  előképzésről: 

Az állami gazdaságokkal megyénk öt iskolája van kapcsolat-

ban. Itt főleg a munka idényjellegével volt eleinte problé-

ma, de ezt már megoldottuk úgy ;  hogy Ősszel és tavasszal 

mind az 5 órát. gyakorlatra forditják, télen pedig új óra-

renddel elméleti oktatás folyik. Az állami gazdaságok mind-

egyike jól felszerelt, tanulóinkat szervezetten foglalkoz-

tatják. A tanmenetben előirt munka mindegyikét el tudják 

végezni, mert a termelőmunkájuk sokoldalu. A gyakorlati 

munkához minden esetben biztositanak szerszámokat is, sőt 

sok gazdaság még a tanulók szállitásáról is gondoskodik. 

Tanulóink ezekben az üzemekben mér I. osztálytól kezdve 

termelő munkát végeznek. Az oktatással jól képzett szak-

munkások és agrármérnökök foglalkoznak. Néha - különösen 

az őszi betakaritás idején - itt is előfordul, hogy nem tan- 

menet szerint haladnak az anyaggal. 

Megyénk területén sok jól szervezett ós jól működő termelő-

szövetkezet van. Mégis, iskoláink szivesebben kötnek szer-

ződést állami gazdaságokkal. Ennek oka az, hogy termelőszö-

vetkezeteinkben a tanulókkal való foglalkozás nincs olyan 

jól megszervezve, mint az állami gazdaságokban. Igy példá-

ul egy esetben az is előfordult, hogy a termelőszövetkezet 

évközben bontotta fel a szerződést az egyik iskolával, mivel 

a tagságnak az volt a véleménye, hogy a tanulók munkája az 

ő munkaegységük rovására megy. Van persze itt is jó ered-

mény. 

• 



Például a Hatvani Lenin Tsz-nek nagyon szép kertészete van, 

ahol tanulóink négy éven keresztül komoly és tervszerű mun-

kát végezhetnek. Az egri Dobó István Gimnáziumnak a Dobó Tsz, 

önálló területet adott /Dobó Unokái Ifjusági Tsz/, és az itt 

dolgozó tanulók munkájuk után még munkaegység részesedést is  

kapnak. 

Végeredményben a termelőszövetkezetnek is megvannak mér a 

feltételei ahhoz, hogy a mezőgazdasági szakmai előképzést 

nyujthassék tanulóinknak, mégsem szivesen kötnek szerződést 

az iskolákkal. 

Végül nézzük meg röviden azt, hogy a négy éven keresztül szak-

mai előképzésben részesült tanulóknak mi lett a sorsuk az 

érettségi után, 1962/63. tanévben 22 negyedik osztályunk vég-

zett, kb. 650 tanulóval. Egy-két osztályt kivéve ezek mér négy 

évig szakmai előképzésben részesültek. A. megye egész terüle-

tén ennek  ellenére csak mintegy 16 tanuló maradt a tanult szak-

mÓban, de  még ezek is majdnem mind tovább akarnak tanulni  egy  

év után. 


