KUTATÁS KÖZBEN

III. TÁBLA

A posztkonvencionális politikai cselekvések összekapcsolódása ifjúságcentrista fiatalok
körében. Guttman skála (N=108)

Posztkonvencionális cselekvés itemjei
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O-semmi
1-aláírások gyűjtése
2-sztrájk, bojkott
3-engedélyezett politikai demonstráció
4-bérleti díj, adófizetési díj megtagadása
5-polgári kezdeményezések
6-közlekedési demonstráció
7-vadsztrájk
8-fegyver és robbanó eszközök használata
9-erőszal\: alkalmazása más személyekkel
99-hibás adat
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A táblázatból azt látjuk, hogy a politikai cselekvés kibővül a Ínás személyek elleni erőszakkal,
illetve növekszik azoknak aránya, akiknél a politikai cselekvések erőszakos formái is bekerülnek a cselekvési repertoárba.

Gdbor Kdlmdn

FELMÉRÉS A SZÁMALK TANFOLYAMAIT LÁTOGATÓK KÖRÉBEN
kérdőíves felmérést végzett a SzámaIk tanfolyamait
1989 és 1994 között elvégzőket reprezentálók körében. A volt hallgatókat a tanulmányi
osztály által rendelkezésünkre bocsátott listán szereplők közül véletlenszerűen választottuk
ki, ily módon mintegy 1000 volt hallgatót kerestünk fel postai úton kiküldött kérdőÍvünkkel.
A kiküldött Ívek közül 194 került feldolgozásra, az alábbiakban az ezekből nyert adatokat
foglaljuk össze.
A kérdőÍvet visszaküldők között két domináns csoport jelent meg leginkább: a felsőfokú
számítógép-programozóké, rendszerprogramozóké, valamint az alapfokú számítógép-kezelői ismereteket elsajátítóké.
A SzámaIk tanfolyamaira jelentkezők célja leggyakrabban egy konkrét munkahelyhez,
munkakörhöz kapcsolódó elvárás volt: a jelentkezők több, mint fele számolt be arról, hogy
egy jobb beosztás, vagy jobb munkakör reményében látott a tanfolyam elvégzéséhez. Ugyanakkor a kérdőÍvet visszaküldők egyharmad ánál - sok esetben a kívülről jövő motivációt
erősítve - egyfajta belső célkitűzés is szerepet játszott, az esetek egyharmadában ugyanis a
válaszadót tudásának bővítése (is) arra késztette, hogy a szóban forgó tanfolyamra járjon.
A célok tekintetében nem mutatkozik különbség aszerint, hogy valaki alap-, közép- vagy
felsőfokú végzettséget jelentő tanfolyamra járt-e, úgy tűnik azonban, hogy az idő előreha
ladtával a (jobb) munkahely reménye valamivel fontosabbá vált a tanfolyamra jelentkezők
motivációs rangsorában, mint a jobb, vagy magasabb beosztásba való bekerülés.
A kérdezettek 62 százaléka maradéktalanul elérte célját, további egynegyedük pedig részben mutatkozott elégedettnek. Mindössze a válaszadók egytizede jelezte, hogy az elvégzett
tanfolyam nem felelt meg a jelentkezéskor támasztott elvárásainak. Elsősorban azok csalódtal\: valamivel jobban, akik egy új beosztás reményében kezdtek el tanulni, s a középfokú
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végzettséget szerzők tűntek a leginkább elégedettnek, közülük senki sem válaszolt úgy, hogy
teljes egészében elégedetlen volt a tanfolyam eredményével.
l. ÁBRA

Mi volt a eéija a Szdmalk tanfolyitmdnakelvégzésével? (a vdlaszok szdzalékós megoszldsa*

egyéb válasz

ismerkedés másokkal

hasznos időtöltés

jelenlegi beosztásához kellett

jobb beosztás

jobb munkahely

tudás bövítése

* a többféle válaszlehetőség miatt a válaszo~ összeg(! meghaladja a lOO-at

Ugyanakkor az is igaz, hogy a kitűzött célok elérése nem kizárólag az elvégzett tanfolyam
függvénye, mindenesetre erŐtelj~si)sszefüggésmlltatkozika sikeresség vagy sikertelenség és
a tanfolyam megítélése között. .Válaszában a. kérdezettek .közül minden hatodik hallgató
kifejtette: a tanfolyam elérés~ aligyagyegyáltalá1). nem járult hozzá céljai elérésében, s Ők
többségükben ténylegesen isktldarco~;yallott:aka.kitűzöttcélokterén. Többségében vannak
azonban azok, akik sokat köszönhetn~ka SzámalktanfolYamának: a válaszok több mint fele
azt sugallja, hogy a kérdéses ok~atás nagy ,mértékben vagy elég nagy mértékben segítette a
hallgatókat céljaik elérésében,s kiüöhösen azok vélekednek így, akik a maguk által (vagy
mások által) támasztott követelményeknek maradéktalanul meg tudtak felelni.
Úgy tűnik tehát, hogy a rés~tveyŐknagyrésze~öbbé-kevésbéelégedett volt a SzámaIk által
szervezett tanfolyammal, amit azis.igazol,hogy 79 százalékuk lllár másoknak is ajánlotta ezt
az oktatási intézményt. Még magasabb ez az arány azok körében,. akik -legalább részbenelégedettek voltak a tanfolYamIIlegtériHéséveL
Az iskola tanfolyamainak részletesebh megítéléséhez II olyan szempontot soroltunk fel,
amelyeknek mindegyike fontos lehet azösszpenyolllás kialakításához. Ezek között szerepeltek konkrétan a tananyaggal,atatl~szközökkelkapcsolatos szempontok, s olyanok is,
amelyek ugyan közvetlenw nemb~folyáso1jákatan(olyam tartalmi részének a megítélését,
de járulékos tényezŐként mindenk~pp~n .szerepet játszanak a.Számalkról alkotott összkép
kialakításában. A válaszadás során a kérdezettek az iskolában szokásos módon, l-tól 5-ig
osztályozhattak.
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Előre kell bocsátani, hogy a válaszok egy .része .,...amint .azt akérdezettek jó része kifejtette az akkori helyzetre vonatkozik, s miután.a válaszadókközött szép számmalakadnak olyanok,
akik pár éve végezték el a tanfolyamokat, s azóta nem igazán hallottak az intézményről, így
az értékelés során érdemes figyelembe venni az azóta történt intézményi változtatásokat.

2. ÁBRA

A Számtdk-tanfolyam egyesjellemzőinek meJ,!zte,tese
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'11....11

távoktatás·jelleg _ . . . . . . . . . . . . . .
tananyag
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Általában elmondható, hogy a válaszadól{elégedett~k voltak aSzáIllalkteljesítményével és a
tanfolyam számára biztosított körülményekkel~ néhány szempontot .azonban a többinél
kritikusabban ítéltek meg. A volt hallgatóka legkedvezőbbreaielőadókszakmai felkészültségét és a vizsgák időbeli elosztását értékelték, s ugyancsaksokak szá ára volt megfelelő az
ll1
órák időbeosztása, a szervezés (adminisztráció) lebonyolítása és a csoportok rudás, végzettség,
életkor stb. szerinti összetétele. Akomfortosságról<és acsoportnagyságrólmár valamivel
jobban megoszlonak a vélemények, ez utóbbit kUlollősen a felsőfok'úvtgzenségűek értékelték az átlagosnál kedvezőtlenebbilL .
Alapvetően három olyan szemp?nt volt, amelya:közepeshei~8zelít6osztályzatot kapott,
s ezek mindegyike a tananyag, az, eszközök korszerűsé~ére~ napikövetelményekhez való
igazitására utal. Úgy tűnik, hogy ezek menténasze~ponto~m;entén sokan bírálják a
SzámaIkot, bár hozzá kell tenn~nk, hogy éppepezekaszempofltokaz?k, amelyek leginkább
változhattak az elmúlt évek sor~n.A P?:itív iránYú változ;ásraut~valaT-elyest az a tény, hogy
a tananyaggal való ellátonsággala mostanában végzettek valamivel elégedettebb ek voltak,
mint a pár éve a SzámaIk tanfolyamaira járókA fels?roltszempöntokazátlagosnál kritikusabb megítélést kaptak a férfiaktÓl, a főiskolátvagyegyetemet.;~égzettektől, míg .~.18-20
évesek, a 8 osztályt, vagy szalrnmnkásképzőt végzettékezek mentén ajellemzők mentén is az
átlagosnál kedvezőbb értékelést adtak.
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Végezetül a tanfolyamokon résztvevőket pozitív benyomásaikról és negatív tapasztalataikról is kérdeztük, s arra is lehetőséget adtUnk, hogykifejthessékjavaslataikat, véleményüket a
SzámaIk munkájával kap(:Solatban. (Természetesen ezek között a javaslatok között is akad
majd olyan, amelyik azóta "érvényét vesztette": egyrészt 4-5 év távlatából a kérdezettek sem
tudták már olyan jóleml~kezetükbe idézni akkori élményeiket, másrészt az azóta bekövetkezett változásokról sem mindegyikük érteswt.)
A pozitív emlékek között ,aleggyakrabban a jó légkör, a jó társaság, a hallgatókkal kötött
szakmai, és émberi, kapcs<?latok: .hangzottak (17 százalék), de ugyanennyien vol tak, akik
egyértelmű szakmai szempoiltot, a különféle gyakorlati foglalkozdsokat, a számítógépes munkát tekintik a tanfolyam legnagyobb erényének (17 százalék). A kérdezdtek 12 százaléka a
jó,folkészült oktatókra(szern#yszerint vagy általában említve őket) emlékszik vissza szívesen,
s úgy tűnik, hogy a Számalk image-nek építésében az oktatók tevékenyen részt vesznek,
hiszen a. hajdani hallgatók további 6 százaléka az oktatók figyelmességét,. segítőkészségét is
kiemelte a pozitív benyomások sorából. A válaszokból ,az rajzolódikki tehát, hogy a hallgatókat rengeteg szubjektív, érzelmi elem befolyásolta a tanfolyam során, mindezek mellett
a szakmai. szempontok . -:. ~... vizsgd~ . és egyestantdrgyak .pozi~ívmegítélése (7__6 százalék)
valamint az oktatók sZakInai felkészültsége..,.. is pozitív benyomásokat ébresztett a résztvevőkben. (A hallgatók egynegyede nem tudott beszámolni semmi olyat mondani, amire a
tanfolyamból szívesen emlékszik vissza.)
A válaszadók csaknern felenemtudottkellemedenélményt, rossztapasztalatot említeni a
tanfolyam idejéről, s azok közül" amelyek többektől elhangzottak. egyik se~ tekinthető
túlzottan általánosérvénYŰIlek, viszonylag kevesen említették őket. 8 százaléknyian a vizsga rendszert, az osztályozás módját kifogásolták, vagy elviekb~n, vagy valamilyen konkrét
kellemetlenség kapcs~n.lJgyaIlennyiep: voltak,. akikta.ndri fl}készületlenségre panaszkodtak,
s azok is, alcik azintézmép.ygyt'~ge számítógépes elldtottsdgdt, a jegyzetek elavultságát, korszerűtlenségét sérelmezték. Aválasz()k 7·százaléka a korülményekkelvaló.eléged~tlenségre utalt,
például a tantermi hiányra, az idé}t emésztő utazgatásra, s ugyallennyien voltak, akiknek
egy-egy tantdrgy tanulása ellen volt kifogásuk. A válaszok.3százaléka a gyakorlati órákat
kevesellte, ugyanennyien pedig a hallgatói vagy a tanári érdektelenséget említették meg.

Szemerszki Mariann
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A tankötelezettség teljesíthetősége eltérő Iskolaszerkezet esetén*
A tankötelezettséget meg kell különböztetnünk a tényleges beiskolázástól, illetve az iskolázás
iránti lakossági (társadalmi) igényektől. Még ha föltételezzük is, hogy a mindenkori törvény
"társadalmi igényeket" tükröz (ami egyébként nem föltétlenül áll), ez akkor sem jelenti a
lakosság valóságos igényeit az iskolázás iránt.
Ahhoz, hogy az állarn.ilag előírtkötelezet~séget teljesíteni lehessen}álla,milagkell biztosítan i
az iskolázás lehetőségét (kötelező .és ingyenes népoktatás). Ennek alapvetően.két formája
van. Vagy pusztán előírják a tari.kötelezettséget, amelyet aJönnállóiskolatípusokban lehet
teljesíteni, vagy pedigkoriktétiskolatípust létesítenek a taI~.kötelezettség teljesítésére.

* E vizsgálat a Míivelódési és Közoktatási Minisztérium felkérésére készült

