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gyermcki jogok,

gu,l~ir,adalom vi,zolllmennyil remél a büntelií szankciók alkalmazásától. Tlgadhatatlan,
~l/ "k"s~lIl ~Jikalmazotl biil1telésnek van s'lerepe a nevelésben, ám az külön

e~'(él)kl:nl is téri továblxí rendkívüli módon rend-
"kosan miikiidtellll ~lZ eréíszakszervezeter. A sokszor értelmetlennek tünií

ifjúI egyik oldt valószínüleg itt kellene keresni: a tél11TSliDlirr
a hatalmaskodó felnóttek körül. Arról van szó, hogy meg kell követelni a

nHl'1'll11'kek üvv,'hen eljáró hivatalok és hatóságok munkatársaitól az aggályosan törvényes i:s
Ilsj',te,l;sél~es elj~írást. A fdniíttekkel ily módon szembe keriiJéí gyermek érezze azt, hOb; jogait
k"molyan veSZik és biztosítják, Csak így remélhetünk törvénytisztclií, és mások létét, jogait
elfclgadó embereket ncvelni.

1\1ú I)(ir rlZ is/w!dtril ri /aiminolrigw'?

;\ krllJlllw\t'lgu nb.iípOlllribill ~1J. isko!.ínak az volna a hivat~ísa, hOb; a gyermekek t
'- mlndenekeli'll a'l, Isko!.íb~lIl és az ahhoz kapcsolódó színtereken ~ úgy formálja tudatosan,
h()gy 1111'11('1",'k'

• ~l devi~íCll')k természetél é,s kC'Iclésük (gyógYÍl:í.suk-büntetésük) kOILitail,
~l berlleszkednl nem wdó drsaik szorrrlnak, mert egyéni és IcÍi'ok

kclelkcwck, amelynek rerllCit n iíkctlétrehozó ("kitcrmcléí") közösség nem háríthalja sell
kll'e,

e'l. ~l nem lehel cinkos megFigyeli) álláspont, hogya közösség szalxílyaival és
l1orm~ilval s'I.cml.JC.';zegü!ií társuk is inkább lenne együttmüködií, ha körülményei ezt Icbe
ltivé len nék,

hogy olyan tmLís ,<\

gY'c'rrnekközös,;ég fórm,i! :Ls~i r~1

a kordrsi beEJgadó, integráló viselkedése lehct a meg"ldis, merr
CI., ~ul1i ésszerű é.\ praktikus, ugyanakkor emberhez méltó,

;\lillllclrlll'j pedig el.siísorban II kell
ke!Je.lSCI;ek bll'loldh~11l a lanícö,
a 1'lllÍI~'lsi 1()ll'am~11 sOrJn azon kívül IS.

B. Nérneth Z,oli

f'I"w'kllliJC vesz],

lelmlTl'\ Il1I'ldsz.e]'[;jni Dr Cursche IvLírra - összehasolllíli"
IOI;lallkclzó kUlatÓ ~ klTdiííve akt kér évvel korábban a potsdami Isko-
\'1I".~.ll"'TJ'\',lL ~rlJ~d a célhl, tal1ulm~ínytervkeretein belül megkLsérelje

~II. Iskohl .wocl~iIIS, ViselkedéSI komlKtencla iCjlcs:r.lt'séIJek és kibiívíróénck lchecií-

kércl(:'.\cso:ponl~U· al, iskolai hétköznapok awn feltételeire és ra kOl1cent-
'''''''I,I1<'? JIHhamak a di,íkok altitiíd- és klah-

vi,v(zo!1vok plllhléma- és eriíszakmclllcs konfliktLlsmegoldásai lelé
lerl()()lcsl szalusz a7. ún. >liil1kipl'ól~,ál:is
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hárman nem v:ílaszoitak ('S

és j61
akinek nc lenne ",j·",,;I, ".,

czért irrdlis lennc al. a tiirckvés, aIII J a diákokat arról igyekszik n<eggyéízni, hogya t:írsacLi
IOll1han :draláhan eréíszak- l'S konf1ikrusmenrescn történnck a dolgok. Ezérr ~1 cél ink:tbb a
di~íkok Ilyílt, dcmokratikus kOlllmunikációs- és vitakulrllrájának kifejlesztése lehet, alkalrnas
s~í tévc iíl~et arra, felismcrjék és kezelni tudják a konl1iktushelyzcteket. A kérdiíív ercdeti
)4+ l kérdésc I (í altém~1ra bontott.

Az Cl. év l10vcrnberi azután került sor, hogy az egyik, e1séísorban rovábbtanuLísra
felkészítií debreccni gimnáziumban a felkínált témák közül az iskola vezetése az osztályfc'5nii
kökkel ezt gondolta a munkáját leginkább segítőnek.

A kérdéíívct négy-négy, l]. és 12. évfolyamos osztály tanu!ói töltötték ki: összesen 225-cn
(15\ lány és 74 Ilú). A kérd6ív elséí összesített adatai ennek megfeleléícn kcrlllnek bemutatás
ra. i\ bcszámoló az altémacsoportokbó! a következő [(J-ct jeleníti meg:

• al. iskola és az iskolai jelenréísége a diákoknál,
• az i,slwlai légkör és a tanárok rálátása - diákszemmel,
• ugyancz az oszt~ílylégkör esetébcn,
• a mcgkérdczctt diák osztályon belüli llt:1YJCeL'l',
• a tan:írok prohlémaérzékenysége és megolcHsi kés7.sége,
• aranároklul kapcsoL1tos elvárások alakulása,

"p :ITSS? ív. In to Ietá ns magatanás és viselkedésm imák 2s'éle.12se,
• konfldztusbelyzcrek megélése és megolcLísai Jskolán belül és kívül,
• negatív viselkedésminták, kényelmetlen helyzetek mC:f'.Ílélt'se,
• :l Jiiv,5vcl és a kapcsolatos hangulati :lllapot jellemzésc.
i\J tskola és az iskolai jelentósége a diákok számára kiemelten fCJllrosnak tekint-

ber,;. l44-en egyetemen, 79-en {-(,5isko!:ín szeretnének tovább tanulni, kenen pedig szakm:ít
tallllln:íllak után. '[ll111Imányi eredményük IS ezt tükrözi: 37'Yc, négy feletti,
J\l% és 'J% kitúni5. alatti átlag nincs. A tanuLís jöv(5jük alakuLísá-
n:Jiz I :-IO-an nagyon l(ll1lllSnak, 4 l-cn fontosnak, hárman kevés
hé, cgy nem tartja fontosnak.

1\1 iskol:ll 13 \-l'l1 73-an ml:gleleli5!lek
1:-\-:rn "nincs henne semmi küliinös". Az intl:zrneny Illl:gl':ö7c1ithetiíséf~ét

s/ahadid,ís kltJ:ílaLÍI és a di~íkok k~lI_x,';olat;ir c,"vm:lss~ll

I11tniísítik. Aual a kérdéssci kapcsolatban, hogy eréíszakos, ')U)"""?;\(

láh~ltl illetve az megoszlanak a véleményck.
,szerll1t idiínkénr, 4% (') szerint. vannak. ~l vé!em,<-

:rtn ikor ~l ulümk diJkligyekkcl kapcsolarus isrncreteire kérdC!. a kérdMy. fl di;íkok .,)'Jí,-
~l gondolja, hogya tao;íruk álrcrLíhan tudnak, és (,,7% szerint sok rnindent tudnak :) hl'ls,í
eSl:ménvclm'il, lj 1,(j '/ÍJ viszont ügy gondolja, :1 tanárok vagy (,,i'%-llk szerint """,'1111111

semmtrsem tudllak czckr,íl a dolgokr()\.
i\Z osz,t:lh·lé!~kiirmegítélésekor uS:/.tálvl,;özös:,ég létér lj 1,6% "llagyun jl',

0% "llCll) ll) -luk AI, beledi ka![)c;ol~lt

szer Icktl1lctl,bet1 ismér Juhhan mcguszlanak a 40'/Í, ~l és JO icrpcsolar()[
jcllc-tnz,íJ"'nck, 23,5'JíHlk szerint vannak "uda ncm illó" cmherek,

kiiziissc"giik klikkekhé)] JII, kÖ/.eI gU;(J russznak vagy érdckie!ennek
i\ válaszuk szcmheiirl,ív,!' dlik,

va]ó közvetlen kapc/ulattal

énékelésekor a válaszul6k (J(J,7'/ÍJ-a ,,")",,'1""11

)6 kapcsolatot tartani, viszunt nincs
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h~l[(')" problémák természetesen dlínyt él,
vl!,nck ,l kort~ír.\C\OPl)rl A fclné)tt tanár bevonása a problémamegoldásba a diákok
') I ,(,'!í,'n~íl nc'm 47,(í'/íJ,uk találna magának megbízhauí pedagógust. A prob,
Il'm~lInegoidá)baa diákok 58%'a hajlik az OSZGí]yflínökét bevonni, míg 42'/íJ'uk nem fClldul,
lU Szakranárokat rjtldbban vonn~ínakbe személyes gOlldjaikba, b~íl' közel
I ()'(í, liihh is elképzelhetiínek tartja a bizalmi viszonyt. a két
"",,,,,',,, kiivcrií kérdésre adott válaszok alahll:ts~ínak, hos'Y mig a konkrét bevonás estében
eluta,ídsql i,\ reagáltak. addig az bevonhatós~ígra sokkal engedékenyebb válaszok
(rkellek T a gondok megosztását férf j és nií illetve idlísebb és flatalabb tarLír
kii/iill, eiiínyben rl'szesülnek a fútJ tanárok és nemre való tekintet nélkü] az idlísebb, vélhetlí,
cn ubbnak tartottal" A diákok többsége viszont nem tudna és nem is akarna dönten i
ilven sIempont alapjcín. E kérdésnéllík jelentik a válaszolók 70'l'iJ-;Ít,

;\ unJrok problémaérzékenységének és megold:ísi készségének kérdéseiben a diákok vála,
SIcll tükriiwek. Avalódl helYLetekre adott v:ílaswk és az elvár~ísok között mu
l:llko!.ik nl'llll eltérés. AI iinállr'ls;íg és kezdeménye:l/íkészség hiánya diákok oldaLíróI akonk,
IÚ probi énlClicl verésben, a taná r vezetiíi szerepének dfc)gadását feltételC7.i.

].1 j\[',]j\

Ilz e/múlt lil,'ul.'CII fl tflllórál:or! az a/dbbi témái, clőjiJrc/u/dJrl

Téma megnevezése

SegítségnYLIJtás, kölcsönösség az osztályon belűl

Acliákok egymás közötti kapcsolata
Az iskolai rencl és fegyelem

Fiatalságon belíil! erőszak

Acllákok iskolai Jogai
Iskolán kívüli és otthoni szabacliclős lehetőségek

Szegéllység

Menekíiltkérclés

Ol\tatási törvéllY

Környezetvéclelml problémák

Igen

55
109
191
22

201
58

7
7

96
38

Nem

170
116

34

203
24

167
218
218
129
187

!\/ O'!cílyhan f"Jvethetií tém5k közül a koní1ikrusos szituációk nyílt felvállalására és a
kiiliis progr~lnl()kra vak, igény ~ fCJrm:íj~íban - a diákok 31,G ill. 4'),3'I'CJ,nál jele,
Ilik meg. A LÍrs~lIk a tanulásban és kapcsolacreremtésben kifejezetlen alacsony mu'
l:ll<íkbl hír] ill. 27, l %. A tanulási kérdésekben többnyire, átlagukat tekintve, nem
"wrulnak Inkább versenyhelpetben vannak eb'Ym;issal. A kapcsolatteremtés
Il\l'11Ck Inénékc viswnt kérdéses maradt. AI, rémamegjelölést engedé) nyitott kérdésre
:lllhcw'J ;lmegkérdezetlek egyike sem élt.

/\ ullCÍl()kbl bpC\O!alOS elv;írások a!akuI5sán~íI a tan~íri igazs~ígoss~íg magukra vonat,
k(}/,Ulolt gondoij;ík. hogya pedagógusok velük szemben túlnyomórészt

és 41 <J% "soha" nem tartja iíket igazságralan,
11 'Vi, (2'),cn) ill. "nagyon ércznek személyükkel szembeni igaz,

S~íl~l:ll;lll."'lgtlt. 1\ pcdagögusoklul szembeni elvárások alakuljsa, a "ráfj gyel és" igényének kifc'
a dicíi(()k !clkoWll és magas elvárás i Sl.illl lItal. Ez a napi

munka sor;ín komoly pszichológiai terhet ró diákra és tanárra egyadnt.
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2. TABLf\
Az c!utÍ!'físo/: da/mltísl{

kevésbé nem nincs

Az, hogyatanárok... fontos fontos fontos válasz

jobban figyelembe vegyék atanórán
a diák érdeklődését 209 14 2
több közös szabadidős programunk
legyen tanárokkal 26 98 95 5
a diákoknak több ismeretet adjanak
az életben való tájékozódáshoz 170 45 7 3

Jobban figyelembe vegyék a diákok kéréseit 207 16 1 1
jobban törekedjenek arra, hogya diákok
megértsék atananyagot 216 7 1 1
ne külső élmény alapJán alkossanak
véleményt a diákokról 209 8 5 3
ne vegyék rossz néven a kritikát 181 39 3 2
beszélgessenek a diákokkal arról,
hogyan lellet az órákon javítani 159 54 9 3
igazságosabbak legyenek 200 20 3 2
ne legyenek előítéleteik a diákokkal szemben 214 8 2 l

i\ol·'·""!'v inmlcráns viselkcdóminták és magatartás észlelésc és értékclésc alapján clmondhJ-
az belii! 177-cn látják van olyan közöttük akir a röbbick

"cih/.lll szokuk, 47-cn viszom nincs ilycn A cikizést 2(í'1<' CIl'.)"',lllIIClI')-

Ink, rcndjé'n vJlönak rckimi, T3% nclll én cgyct vcle, 40% alkalmankénr e1íéJgadh;u(')-
n,,],, 'kkitHctlc'l ;111;\, ('bben ;) a kritik;) é,;\ sén{) sz;ínci(k
kiiliílti Í1al;Í1 IKIll kliliíllírÍ1cl{í cl a vcilas/uk vcgyes (Jrr;1Inl:tk
rej r{ízhelnck.

5. T 1/\
/l i:riliztÍ/!hlü5na/z hir/ot! sze'm('/IIL'IZ

nem nem tuciom nincs válasz
--------_.- ._-----------

80 37 8
23 22 8
94 50 8
81 98 II
82 98 12

201 6 l'.L.t

196 8 10
27 22 10

199 6 10
136 38 II
30 20 9

35
33

7
II

166
10
40

166

igen

100
172

73

a strébelt
azt, aki felvág

a nyápicot
él szélsőjobbolcialit

a szélsőbéllolcialit

a szemlivegest
a kljlfölciit
a nYélllzót
él fogyatékost

a punkot
a kötekeelőt

Szerintem kl lehet cikizni ..___-"C.'-' ~.
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J\ koniliktl1sos megélésének és kezelésének mutatói nyílt konHiktus esetén a tanu

Ic'd, khzhtt c!séísorban a békésebb megoldások gyakor!at,\t jelzik. 80cYb-uk eiéíbb vagy utóbb

mt:~h'es,·.éI1 ,l 7'0, magában rendezi le, 6% a hierarchikus megolcUst vagy ese-

lén ,I is elfc)gadhatónak tartp. Az oszt,ílyon belüli nézcteltél'ések az elmlt1t idéí-

szakban (;3%-ban kisebb viták 24(0) bryakori kisebb civódásokat, 6,7%-ban

leljesen békés és 5'0!-lxln tettlegességig hjuló eseteke t jeleznek (l2 válaszadó

n,íl) /\1 osztcllyok khziitci különbségek határozottan megmutatkoznak.

/\ hadci, ismerfísl és rokoni khrben szinre mindenki számíthat vagy sep;ítstcgJ'e

problémcls és élls ezzel a lehetéíséggel. !-Ieten meg nem jeleznek. Sze-

rintük nlllcs olyan a közelükben, akivel minden gondjukat ll1egbeszélhetik. Közüllik

csak egy Urtja úgy, hogy nem számíthat senkinek a segítségére.

4 IABLA
A IJlJr::!Iuc!ésrnintci!? éj" !?ényelmetlen helyzeteI? érté!?eiéJ"r::

nem nagy elég rossz nagyon nem
Magatartás és viselkedésforma ügy dolog rossz válaszolt

tanóra szándékos zavarása 88 112 22 3
a lányok molesztálása 37 47 139 2
verekedés 37 87 98 3
sérllléssel Járó verekedés 10 39 173 3
lógás az iskolából 119 74 28 4
randalírozás, szándékos rongálás 14 71 137 3
egymás szekálása, piszkálása 57 110 55 3
más véleményért bántani valakit 16 73 133 3
kLilfóldiek elítélése, bántalmazása 12 32 179 2
más diákok zsarolása, függésben taltása 7 16 200 2
gyengébbek nem segítése 21 132 70 2
pletyka, mások átverése 49 110 63 3
lopás boltból 7 47 168 3
lopás osztálytárstól 4 18 201 2

,----,-

A jelennel és hangulati clllapot a diákok egyhalInada in-

Idhh és kiilc! 20 r0H1k inkább Az elégedetlenség okai között vezet a

szabadidfí h' érzése (;JS az egyedüllér érzése (50), vagy az unalom (54). AI

otthoni és iskolai gondok osl.tálytársakkal és tanárokkal szerepelnek az emlltett okok között

(()[thonl ok 21 esetben, iskob 38 esetben f(Jrchd eI6).

liivfíre vonatkozó terveik kapcsoLltban fenntartással optimisták. Optl-

1l1il.lllll.ls,t1nél. a elé 5;J vála.lzadó, 120-an valamennyire optimistáknak tartják magulol.

-cn Icnnuldss,t1 vannak a illetiíen, és hatan nagyon pesszimistának ítélik magubt.

i\ Llmil")1 dlaszok Iskolai légkört ml1umak, kevés s7.éls{isé!~es

elelll Ugyanakkor ez az ami
sa),"ttc)ss,lgr:rl-::kal nlal:vall'Jzl1al,ó AI, eredeti célkitiízésc elérni kívánó pedagógiai mllnb az isko-
lel, - vlszonzJs - nekre alapozottan valósíthatja meg,

Bor/fl BedÜl
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