
DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZOCIALIZÁCIÓS
KÖRNYEZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

Dr.Rémes Jenõné
Köpeczi Bócz Edit

Témavezetõ:
Prof. Dr. Meleg Csilla



2

1. Bevezetés
 A diák–ifjúság életkörülményeinek alakulása az utóbbi idõben az 

érdeklõdés középpontjába kerültek. Az Európai Unióhoz történõ 

csatlakozásunk jelentõs változásokat eredményezett, ami megváltoztatja az 

oktatásunk és fiataljaink helyzetét. Kevés információval rendelkezünk 

arról, hogy a tanulók és az iskolák mennyire felkészültek a változásokra, 

ezért megnõtt a jelentõsége az ifjúsági témával kapcsolatos tudományos 

kutatásoknak. A témának jelenleg sokkal nagyobb az aktualitása, 

jelentõsége, mint a korábbi években volt.

 A fiatalság viselkedését, mindennapjait, gondolkodását, csak úgy 

tudjuk megérteni, ha megismerjük motiváltságukat, képességeiket,

környezetüket, elképzeléseiket. Meghallgatjuk kívánságaikat, és ezek 

alapján képesek vagyunk számukra megfelelõ útbaigazításokat, 

segítséget és jó tanácsokat adni, elõsegítve ezzel a szocializációs 

környezetükbe történõ beilleszkedésüket. A technikai vívmányok

révén a fiatalság gondolkodásmódja jelentõsen átformálódott, és

folyamatosan változik, mert a viselkedésüket, gondolatvilágukat a 

környezeti befolyások nagyban meghatározzák. 

 A társadalom számára nem lehet lényegtelen kérdés, hogy milyen 

nevelési szempontok befolyásolásával tudjuk a jövõ generációját 

formálni, hogy a meglévõ kultúránk és értékeink megmaradhassanak. 

Szocializációjuk, tudásuk, életmódjuk, az egyik minõségi meghatározója

lesz a jövõ társadalmának.  
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A huszonegyedik század kihívásaira csak úgy tudunk megfelelõen 

felkészülni, új oktatási és nevelési reformokat megvalósítani, ha 

átfogóan megismerjük kisebb területegységenként (megye, régió, 

határon átnyúló területek) a diákok szocializációs környezetét, hogy az 

Európai Unió értékrendjével megegyezõ módon történjenek 

fejlesztéseink. (Bábosik 2004) 

2. A kutatás elõzményei, kitûzött célok
 A kutatás egyik fõ célkitûzése volt feltárni a nevelés hatékonyságát 

és hiányosságát, esetenként a szocializációs környezetek káros hatását.

Fiatal korban elkövetett erõszakos bûnelkövetések számának

emelkedése miatt szükséges a serdülõkorúak nevelésének hatás-

vizsgálata.

  A Zala megyében készült „Fogvatartottak 2000” kutatás 

eredményei, rámutattak a fiatalok deviáns magatartásának kialakulási 

folyamatára, ami szükségessé tette a serdülõkorúak szocializációs 

környezetének mélyreható vizsgálatát.

 A diákok túlterheltek, ez sokszor szorongással és depresszióval 

párosulhat, amely hatással van személyiségükre és környezetükre.

A felgyülemlett feszültségüket megpróbálják elsõsorban a baráti 

társaságokban oldani, ahol túlzott mennyiségû alkoholt, esetenként 

drogot fogyaszthatnak.

 A kutatás célkitûzése volt feltárni, hogy a szocializációs színterek, 

miképp befolyásolják (pozitív vagy negatív mértékben) az egészséget

károsító szokások kialakulását.
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A tanulók egészségmegõrzésében és életmódjuk kialakulásában

a közvetlen szocializációs környezetüknek van a legnagyobb szerepe. 

Serdülõkorban kialakulhatnak az egészséget veszélyeztetõ szokások, 

(dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, drog), melyek a késõbbiekben 

deviáns magatartásokat eredményezhetnek. Ezért a fõ célkitûzések 

között szerepelt a család mélyreható  vizsgálata, hogy megtudjuk milyen 

kulturális tõkével rendelkeznek azok a családok, amelyek  gyermekei 

dohányoznak, alkoholt, kábítószert fogyasztanak.

 További célkitûzés volt a „diák-ifjúság” kutatás határokon átnyúló 

kiterjesztése, ami a Zala megyével szomszédos Szlovénia és 

Horvátország magyar középiskoláiba járó tanulók életmódját, 

szocializációs környezetét vizsgálta 2004-ben. 

 A középiskolákban az új oktatáspolitikai módszerek 

kidolgozásához, a jó szakmai irányításhoz, az oktatási rendszer sikeres 

reformjához, feltétlenül szükséges megismerni és folyamatosan 

figyelemmel kísérni a diákok életmódját és véleményalkotását. Ennek 

ismeretében lehet csak jól megtervezni és kidolgozni a nevelési 

koncepciókat.

 A huszonegyedik század pedagógiája közelebb került Ivan Illich 

(1971) megfogalmazásához, aki szerint „a jelenlegi kötelezõ tanterves és 

vizsgáztató rendszert a saját motivációra épülõ tanulásnak kell 

felváltania.” (Andorka 2003)
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3. Értekezés újszerûsége, a minta nagysága
 Ifjúságról, középiskolás diákokról, serdülõkorúakról készültek és 

készülnek országos kutatások, de nehezen biztosítható a megfelelõ 

reprezentativitás. Az empirikus kutatásra 2003-ban, Zala megyében 

került sor 10%-os reprezentatív mintán. A kialakított minta nagysága 

biztosítja a különbözõ képzésekben tanulók reprezentációját is.  

 A fiatalság mindennapjaiba sokan próbálnak betekinteni, különbözõ 

megállapításokat tenni, de az eddigi kutatások nem átfogóan vizsgálták a 

tanulók életkörülményeit a különbözõ szocializációs színtereikkel, 

szokásaikkal és véleményalkotásaikkal. Az elkészült mélyreható 

kutatáson keresztül jobban megismerhetjük azokat a hiányosságokat, 

amiken javítanunk kellene.  

 A fogalmi meghatározásokban a társadalomstatisztikai szempontok 

kerültek alkalmazásra, így az adatok összehasonlíthatók a KSH adataival 

és a nemzetközi adatokkal.

4. Az értekezés témája és szerkezeti felépítése
 A disszertáció fejezeteiben bemutatásra kerülnek azok az új kutatási 

eredmények, amelyek Zala megye középiskoláiban a 9-12. osztályos  

tanulók (15-19 évesek) körében készültek. Az értekezés kilenc fejezetre 

tagolódik. A kutatás áttekintése után a második fejezetben az elméleti 

meghatározások rámutatnak az oktatás, nevelés fontosságára, és 

folyamatos változására. 

 A globalizáció hatására az Európai Unión belül új kihívásokkal kell   

szembesülni,   melynek   során   az   oktatási  intézmények   morál
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mintáinak kialakítását kell elõsegíteni.

 Az elméleti keretre épülve a fejezet tovább elemzi az oktatás, 

nevelés, oktatási intézmények szoros összefüggését. A kutatási 

eredmények alapján felhívja a figyelmet az elmélet és a gyakorlat közötti 

különbségekre. Részletes elemzés készült a megfigyelt iskolák 

pedagógiai programjainak célkitûzéseirõl és megvalósulásairól, és 

egyben rámutat a gyenge pontokra, amelyeken javítani lehetne. Tárgyalja 

az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszereket, mert a 

fiatalok egészségmegõrzéséhez hathatósabb intézkedésekre lenne 

szükség. A kutatási eredmények rámutatnak arra is, hogy a diákok 

keveset mozognak és helytelenül táplálkoznak. Étkezési szokásaikat, 

ízlésüket a McDonald’s-ok formálják, alakítják.

(Szíjártó 2000)  

 A fejezet részletesen bemutatja a tanulók kulturális szokásait.

A szociális kompetenciában a csoport specifikus értékeket, valamint a 

fiatalok normarendszerét a kultúra világában. Többségük csak 

kényszerbõl olvas könyvet, helyette a TV mûsorait, vagy videofilmeket 

néznek válogatás nélkül. „A médiaszennyezés jelenti az igazi veszélyt a 

gyermekek és a fiatalok esetében” (Koncz és tsa 2004) A harmadik fejezet 

fókusza a diákok elégedettségének mérési eredménye, amit az érzelem 

és gondolkodási stílus alakít. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak és 

eredményesek legyenek tanulmányaikban fontos, hogy jól érezzék 

magukat az iskolájukban, tiszteljék és kedveljék tanáraikat és 

iskolatársa ikat.  Meg kell tanulniuk, hogyan fejthetik  ki  õszinte
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véleményeiket, és  hogyan  kell vállalniuk döntéseikért a felelõsséget.

 Az oktatás során a pedagógus és a tanuló is célokat tûz ki maga elé, 

aminek az eredményes megvalósításához lényeges a harmonikus közös 

párbeszéd, kooperatív kapcsolat. A család és az iskola elsõsorban az 

individuális tényezõk alakulását befolyásolják, ezért a pedagógusok 

munkáját eredményesebbé tenné, ha a szülõkkel szorosabb kapcsolatot 

alakítanának ki. A diákok véleménye és elégedettsége így pozitív irányba 

változhatna az iskolájukról és tanáraikról.

 A diákoknak a szocializációs környezetükrõl alkotott pozitív és

negatív visszajelzéseik, segítséget nyújtanak a nevelési koncepciók 

kidolgozásában. 

 A negyedik fejezet részletesen foglalkozik a tanulók otthoni

környezetével, rámutat a családi kötõdések fellazulására. Megvitatja, 

milyen mértékben hatnak a szocializációs tényezõk a serdülõk 

személyiség és érzelmi fejlõdésére.

 A felnövekvõ generáció társadalmi beilleszkedése szempontjából 

kiemelt fontosságú a család szerepe, amely a legnagyobb befolyással bír 

a gyermekek életében. Sajnos a családok többségénél idõ hiányában 

elmaradnak a szülõk és gyermekeik között ebben az életkorban nagyon 

fontos meghitt beszélgetések. (Kelemen 2000)  Elõfordulhat, hogy a 

serdülõknél „diffúz énkép összerendezésében fontosabbá válnak a 

kortársak, mint a szülõk, a kortárs csoportok, mint a család”  (Horti 

2000, 42) melyet jelen  kutatás szintén igazolt.
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A családtípusok az utóbbi évtizedekben jelentõsen átalakultak, 

változtak, ami hatással van az egész társadalom struktúrájára, mivel

a család éppen társadalmi funkcióin keresztül hat és hat vissza a 

társadalomra. (Kozma 1999) 

 A serdülõkorúak többsége lényegesnek tartja a szoros családi 

kötõdéseket, ezért az élettársi közösségnél fontosabbnak tartják a 

házasságkötést.

 A kutatás mélyrehatóan feltárta a családok életkörülményeit, mely 

alapján megtudhatjuk, hogy Zala megyében milyen mértékû a családi 

kötõdések alakulása. Õszintén megbeszélik-e a gyermekek gondjaikat, 

problémáikat szüleikkel. A fejezet részletesen tárgyalja a családok 

életmódját, hangulatát, életszínvonalát, a szülõk foglalkozását iskolai 

végzettségét.

 A szülõk többsége úgy gondolja, hogy az oktatás színtere az iskola, 

ezért amíg õk az egész napos munkájukat végzik, az iskola 

gondoskodjék gyermekük oktatásáról és nevelésérõl. Pénzzel, 

igyekeznek pótolni mindazt, amit idõ hiányában képtelenek megadni 

gyermeküknek. A szeretet, törõdés és a segítségnyújtás a fejlõdésükhöz 

és a továbbtanulásukhoz is elengedhetetlen. Elõfordul, hogy otthon 

észre sem veszik, ha a középiskolás gyermekük hajnalban megy haza

a „buliból”, így sok szülõ már késõn szembesül azzal a ténnyel, hogy 

gyermeke alkoholt fogyasztott vagy kábítószerfüggõ lett. 

Az ötödik fejezet a tanulók leterheltségét mutatja be, hétköznapi 

idõbeosztásukat a legfontosabb tevékenységek alapján.
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A hatodik fejezet a deviáns viselkedésformákat és azok kialakulását 

tárgyalja.  Elméleti megközelítések után részletesen elemzi a diákok 

körében kialakult egészséget károsító szokásokat. 

 A dohányzó szülõ nincs tekintettel környezetében gyermekére. 

Azok a fiatalok, akik ezekben a családokban  szoknak rá a cigarettára, 

megfigyelhetõ, hogy nagyon erõs dohányosokká válhatnak. Ahol a 

szülõk dohányoznak, a fiúk az apát, míg a lányok az anyát tartják 

mintaképnek. 

 Az eredmények rámutatnak a középiskolás lányok, „jövendõbeli 

anyák” nagymértékû dohányzási szokásaira, bemutatja a tanulók drog és 

alkoholfogyasztását és azokat a szociokulturális tényezõket, melyek a 

deviáns magatartásformák kialakulására hatással vannak. 

Korcsoportonként szemlélteti a lányok és fiúk dohányzási szokásait, 

alkohol és kábítószer fogyasztását. 

 Ha a családokban a szocializációs funkciók nem jól mûködnek,

a deviáns magatartásformák gyakrabban kialakulhatnak. (Bagdy 1977)

 A kutatás kiterjedt a családok vallásos nézeteinek vizsgálatára, az 

egyházhoz tartozásra, melyet a hetedik fejezet mutat be. A vallásos és nem 

vallásos tanulók életfelfogásában és normarendszerében fedi fel a 

különbségeket. A vallásosság több dimenziós vizsgálata választ

ad arra, hogy milyen életfelfogások és viselkedési normák kísérik azokat 

a tanulókat, akik vallásosnak mondják magukat.  

 A nyolcadik fejezet a megyével szomszédos kisebbségben élõ magyar 

diákok szocializációs  környezetének és szokásainak  azonosságát  és
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különbözõségét tárgyalja. A kutatás három területen történt, Zala 

megyében és a vele határos Szlovénia és Horvátországban, így az 

eredményeket területi összehasonlításokban is bemutatja. 

 Lendva és Eszék, eltérõ szerkezetû helyi társadalmat takar. Az 

adatok összehasonlítása rámutat a szocializációs környezetek 

különbözõségeire.

 A volt kelet és közép-európai országok többsége egy közösséget 

alkot az Európai Unióval, az integrálódási folyamatok során a kulturális 

és nyelvi sokszínûségének megfelelõ mértékû támogatás a cél. (Kron 

2003) Ennek következményeként a határon túli magyarság népesedése, 

nyelvhasználata, oktatása változóban van. A kisebbségben élõ magyar 

diákok részben már asszimilálódtak az adott közösségen belül. Az 

eredmények alapján érzékelhetõk, hogy az oktatási tevékenység 

alapfeltétele egy adott kisebbség fennmaradásának. A szervezettség 

meghatározza a magyar hagyományok és a kultúra valós értékét. 

 Az oktatás-nevelés területén, további kapcsolatok kiépítése 

szükséges, amely gazdagítja nem csak a diákok, hanem a pedagógusok 

tapasztalatait mindhárom területen. Az eredmények alapján láthatjuk

a kisebbségben élõk ragaszkodását az anyanemzethez is.

5. Értekezés eredményei, következtetései
 A mélyreható vizsgálat segítséget nyújtott az iskolai szervezeteknek 

új intézkedések meghozatalában, nevelési koncepciók kialakításában.

A „diák-ifjúság” kutatás mélyrehatóan  vizsgálta  a 15-19 éves 

tanulók szocializációs környezetét, feltárva a serdülõkorúak gondolkodását,
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felfogását, elképzelését, érzelmeit és szokásait. A kapott eredményeket a

KSH Zala megyei Igazgatósága  „A zalai diák ifjúság életmódbeli 

sajátosságai” címmel 2004-ben, hivatalos kiadványban megjelentette. A 

statisztikai adatok a megyei, és az országos kutatásokhoz is segítséget 

nyújtottak. 

 Az adatok közzététele után kutatási összefoglaló készült, melyben 

megállapítást nyert, hogy az iskolákban a felvilágosító elõadások 

eredményesebbek lehetnének, ha szemléltetõ hatásokat alkalmaznának. 

Ennek eredményeként sor kerülhetett a kórházlátogatásokra, ahol az 

orvosok röntgenfelvételeken bemutatták a tanulóknak a dohányzás 

károsító hatásait. Annak érdekében, hogy az iskola egészségnevelõ, -

fejlesztõ programja hatékonyan megvalósuljon a „diák-ifjúság” kutatási 

eredmények figyelembevételével, egészségnevelési csoportok 

közremûködésével tervezték meg a módszereket.

 Az iskolák „dohányzásellenes program” kidolgozása a szülõk 

bevonásával készült, ami kiegészült a diákok által tervezett, és 

kivitelezett kortárs oktatásokat alkalmazó módszerekkel. Az 

egészségfejlesztõ TEAM szakemberei (az iskolaigazgató, pedagógus, 

iskolaorvosok, védõnõ, iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelõs, testnevelõ, drogügyi koordinátor) vettek részt az 

egészségnevelési program megtervezésében.  A cél megvalósítása 

érdekében rövid, közép és hosszú távú programterv készült.

Rövid  távú,  amely  azonnali  beavatkozást igényel,  illetve  egy  éven
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belül megoldandó feladatok közé tartozik. Ez volt a helyes táplálkozás 

javítása és a kábítószerek visszaszorítása. A középtávú, a három-négy 

évre tervezett célkitûzésekben fõ hangsúlyt kapott a mozgáskultúra, és 

deviáns magatartásformák csökkentése, míg a hosszú távú, a nyolc-

tizenkét évre tervezettek, mindenek felett az „egészségügyi problémák 

nélküli életet” célozták meg.

 Az egészségnevelést és felvilágosítást minden középiskolában 

folyamatosan megtervezik. Az iskolák feladata a tanulók elképzeléseinek, 

gondolkodásának, viselkedésének formálása, alakítása. 

 A kutatás igazolta, hogy nem alakul ki a szülõk és pedagógusok 

között olyan kapcsolati háló, ahol a folyamatos kommunikációban 

egymást megerõsítve kifejlõdne egy stabil, zárt, lokális normarendszer. 

Az iskola a szülõktõl, míg a szülõk az iskolától várják gyermekük 

nevelését. 

 A cselekvési terv egyértelmûvé tette, hogy a szülõi értekezletekre 

meghívott elõadók (orvosok, rendõrök) ne csak a dohányzás, alkohol és 

kábítószer fogyasztás káros hatásaira, hanem a szülõi felelõsségre is 

hívják fel a figyelmet.

 Bebizonyosodott, hogy a diákok többsége vallásosnak tartja magát. 

Így kerülhetett sor arra, hogy a megyei intézkedési terv elkészítésében az 

egyházak képviselõit is bevonták, hogy az  „if júságot segítõ 

koordinációt” még eredményesebbé tegyék.

 Az is bebizonyosodott, hogy a megyén belül, magasabb presztízzsel 

bíró iskolákban, az eredménymutatók alapján képzett faktorok nem
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utalnak az iskola kifejezetten pozitív szerepére a továbbtanulás 

tekintetében. A tanulók magas óraszámban vesznek részt a 

különórákon, a leszakadók pedig az iskola elhagyására kényszerülnek. 

Az intézkedési terv további feladatai között szerepel, hogy 

gondoskodjanak és szélesítsék a diákok motivációs tevékenységét, 

javítva a közösségi életet. Az iskola jó hangulata és a pedagógus 

elhivatottsága visszatükrözõdik a tanulók elégedettségében. 

 A tudomány fejlõdése magával hozta az ismeretek kibõvülését. 

Szükség van a gyakorlati életre való felkészítésre, ezért sikeresebbek 

azok az iskolák, ahol a tudományterületeket szemléletesen tudják 

bemutatni, és érdekessé teszik az elméleti tudást a gyakorlat által.

 Az oktatás során arra kellene törekednünk, hogy az iskolapadokban 

olyan pályaválasztási aspirációk érvényesüljenek, hogy a késõbbiekben 

itthon tudják megtalálni számításaikat a munka világában.

„E. Denison (1967) kimutatta, hogy az iskolai végzettség emelkedése 

lényegesen hozzájárult a fejlett országok gazdasági fejlõdéséhez, 

nemzeti jövedelmének emelkedéséhez.” (Andorka, 2003, 387)

A középiskoláknak céltudatosabban kell bekapcsolódniuk a nevelésbe, 

hogy a fiatalok normarendszere pozitív irányba változzon.

A feltárt eredmények után hangsúlyt kapott az iskolák közötti 

tapasztalatcsere jelentõsége, szükségessége. Széleskörûen elkezdõdhetett a 

párbeszéd tanárok és diákok között, amely a határon túli iskolákkal is

kiegészült. A közös tapasztalatcsere alapján tovább erõsödött az iskolák 

kapcsolata a szlovén és horvát magyar iskolákkal.
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