
Ribárszki István őrnagy:

A FELVÉTELIZI* cRTÉKSZEMtLETÉNEX VÁLTOZÁSA, 

VÁRHATÚ KATÁSA A NEVELOMMKARA

A fölvételi eljárás sorún a főiskolára jelentkezők pályaaotiváció- 

ját egy értékválasztásos teszt segítségével mérjük, amely a nevelésben 

figyelembe veenoő srtákszemléletet tükröz. Az idei vizsgálat az érték- 

szemléletoen jelentő*, összességében kedvezőtlen változást mutat az el

múlt évek oreöoényeihez képest. Indokoltnak látszik végig gondolni e 

változások fúbo okait, várható hatását a hallgatók magatartásában és a- 

Zokat a nevelői natásokat, acelyek alkalmasak a Hallgatók értékszeclőle- 

tének, magatartásának formálására.

A bevezetőben még röviden az értékszemlélet és a nevelés Összefüg

géseiről. Az értékek a mindennapi életben a tdjékuzcdásl punt** szerepét 

töltik be, azt fejezik ki, nogy mit tartunk jónak és mit rossznak. Befo

lyásolják annak eldöntését, hogy mit tegyünk és init ne. A tevékenységet 

mindig adott képességekkel bíró egyén, behatárolt feltételek közepette 

eltéri érzelmi állapotodban hajtja végre, így a tevékenység erednánye 

ne-- cindíg vagy nem pontosan igazolja az értékválasztást. A tevékenysé

gek eredményei, kovetkez-ényei egyéni ős kollektív értelmezésre kerülnek 

módosul az értékszemlélet és következményeként az újbóli tevékenység. 

Leegyszerűsítve, így formálódik az ember. Ebbe az ismétlődő körfolyamat

ba avatkozik be a nevelés azzal, hogy értelmezi, tudatosítja az értéke

ket, meggyőződést formál; magatartási tevékenységi modelleket, példákat 

közvetít; élethelyzetek sorozatát húzza létre, amelyekben magatartási e- 

leaseket szokássá alaKÍt. Végeredményként a legfontosabb értékeket szük

ségletekké alakítja.

A nevelői natdsok ezen alapformáira építhetünk, amikor a hallgatók 

értékszemléletét kívánjuk alakítani.
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Három év vizsgálati eredményeit összehasonlítva a fontosabb érté

kek elfogadottsága a következfképpen alakul:

Értékek, Ajtívációk 1939.
\

1903.
H

1907.
\

Anyagi és munkahelyi 
biztonság 67 62 /I./ 54/2./

Függetlenség 62 - -

Vezető szerephez jutás 61 21 /5./ 47 /kJ

Előmenetel 50 w  n j 50 /3./

Üreegva lósí tás 11 39 /3./ 60 /l./

Felelősség vállalás 7 27 /kJ 32 /5./

Az anyagi és munkahelyi biztonság felértékelődése folyamatos, a leg

fontosabbnak tartott érték a íelsurolta< között. A társadalmiban a vállal

kozások terjedésével, 8 gazdagok aza-wn** u» vonzó életíonaa elemeinek nö- 

ve*eoésével, az inflációval, a várható munkanélküliségéi nat-*aa •wllca- 

ic:r^, tartósnak Ígérkezik. Amennyiben az anyagi és munkahelyi biztonság 

valós teljesítménytől, a vállalkozásukban felerősödő, alkotó gondulkodás- 

tól függ, úgy alkalmas a tanulásban való pozitív viszony erősítéséhez. 

Számolni keli azzal - különösen o k-jpLsaéycik alett teljesítő Hallgatók 

esetében hogy a gyors meggazdagodás le-lis ..súlyéit túiértukclik cs 

részletest :oen megismerve & tiszti pálya követelményeit, más pálya iránt 

Ktzoenck érdeklődni*, elhanyagolják tanulmányaikat, Károsítják a tanulási 

a tanulási közszellemet.

Ezen érték negatív hatásait mérséklendő, a fenti társadalmi jelensé

geket összefüggéseiben, az átfogó társadalmi folyamat részeként célszerű 

értelmezni',, kiemelni a munka, a teljesítmény meghatározó szerepét, beiru- 

tatni a kirívó jelenségek egyediségét, nem általánosan meglévő feltétele

it. A hadsereg létszámának csökkentésével összefüggésben részletesen is

mertetni azokat az intézkedéseket, amelyek az anyagi és munkahelyi bizton-
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Ságot szolgálják.

A függetlenség mintegy berobbant az értékek soráoa, korábban nem 

ért el számottevő százalékértéket. Felerősödése összefügg a nemzeti 

függetlenség, a vállalati önállóság, a vállalkozási szabadság, az embe

ri jogok kiszélesítésére tett kezooaínyezásekkel.

A nallgatók magatartásában valőszinűsíthetó az autonómiára, az 

önálló döntésekre való fokozottabb törekvés, a kezdeményezőkészség nö

vekedése. Ezek pozitív Megnyilvánulásai mellett - különösen a képzési 

időszak első részében - nagyobb száiroan jelentkezhetnek olyan kezdemé

nyezések, sjtelyek nem vagy nehezen valósíthatók iseg a főiskola sajátos, 

a kezdeményezők által szükségszerűen nem kellően isínért viszonyai kö

zött.

Feladatunk a hallgatók törekvéseit befolyásolni, illetve ismere

teik gyarapoöásával összhangban önállóságuknak olyan mértékben teret 

engedni, amilyen mértékben képesek a tanintézet követelményeinek, vagy 

sásképpen fogalmazva, saját hosszabb távú érdekeiknek megfelelően cse

lekedni. Szükséges még sokoldalúbban bemutatni, nugy a katonai fegye

lemnek, a függőségnek, az alárendelésnek, a hadsereg ereocényes működé

se szempontjából milyen Jelentősége van, ugyanakkor ezek nem zárják ki 

az önállóságot, a kezdewényezést.

A vezető szerephez jutás és az előmenetel hasonló elfogatíottsági 

aránnyal az értékek középső csoportját alkotják.

A vezető funkció a repülocsapatoknál is meghatározó ele-re a tiszt 

összetett funkcióinak. Az előmenetel, a pozitív értelembe vett becsvágy, 

a karrier, mindig is fontos része volt a tiszti magatartásnak. A tulaj- 

tíuv*ságok, képességeK fejlesztésében felhasználhatjuk ezeket a törekvé

seket. Azok a hallgató*, akik a vezetószerephez Jutást és az előmenetelt 

erősen igénylik, ugyanakkor a követelményeket csak alacsony szinten ké

pesek teljesíteni, önzővé, a következetes tanulás leoecsúloivé válhat
nak.
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Az önmegvalósítás elfogadottsága meredeken csökken. Ez a szemlé

let minden bizonnyal azokból a jelenségekből táplálkozik, amelyek azt 

mutatják, hogy ügyeskedéssel, elvtelen kapcsolatok teremtésével gyorsan 

lehet előrejutni, felszínre kerülni, ami mögött nincs hasznos munka, tu

dás. Leértékelődtek azok a hagyományos értékek, ajselyek a képességek 
sokoldalú kibontakoztatásának, a műveltségnek, a tartalmas oteoeri kap

csolatoknak értelmet adnak.

A nevelómunkáöan a jelenségek okainak és következményeinek széle

sebb összefüggésekben való értelmezésével, a hagyományos értékek előtér

be állításával, azok megvalósításában sikerélmény nyújtásával érhetünk 

el eretfeényt.

A felelősségvállalás hasonlóképpen csökkenő tendenciát mutat.

Nagyon alacsony értekkel a sjraan az utolsó, peoig a repülés műszaki ki

szolgálása felelösségtuoat nélkül katasztrófák sorozatánoz vezet. A csök

kenés hátterében azok a jelenségek húzódhatnak meg, amelyek az öonegvaló- 

sításnál oár felsorolásra kerültek.

A képzés során a korábbinál nagyobb figyelmet szükséges fordítani 

az üzemeltetési technológiától, a szabályzatoktól eltérő tevékenység kö

ve tkezraényeinek bemutatására. Rendszeresebb értékeléssel, számonkérés

sel szokássá rögzíteni a tettekért való felelősségvállalást. Megnő a je

lentősége annak a szemléletnek, parancsnoki magatartásnak, amelyet a 

hallgatók képzésében, ellátásában, a velük való bánásmódban a nallgatók 

iránti felelősség hat át.

Az egyes értékeket összefüggéseikben vizsgálva szembútűnő az az 

anyagi és munkahelyi biztonság, a függetlenség, a vezető szerephez jutás 

és az elüaenetel viszonylag erős Igénylése, illetve az önmegvalósítás és 

a felelősségvállalás háttérbe helyezése között húzódik. Az elsó csoport

ba tartozó értékek elérése nem valósítható cég, sem a főiskolán, sem a 

repülöcsapatuknál a felelősséggel vállalt, a belső indíttatásból is fa

kadó szorgalmas tanulás és munka nélkül.

Az átfogóbb kép alapján általánosabban is megfogalmazható a koráb-
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oi éveknez képest valamelyest megváltozott nevelési nelyzet.

Az elsoevesek értékszemlőleteoen környezeti, társadalmi hatásjKra fele

rősödtek az alapvetően ínoivícuális értekek, ezek egyrészt kínasználha- 

tóak a magasabb hallgatói teljesítmény elérésesen, az önállóság, a vál

lalkozó szellem fejlesztésében. Másrészt a negatív magatartásfunaák ta

lán nagyobb számú megjelenésével Igénylik az egyéni foglalkozás, a prob

lémák átfogőbD értelmezésének, magyarázatának fokozottabb előtérbe állí

tását. A hallgatók szemléletében náttérbe szoruló, de a pályájuk szem

pontjából fontos értékek felerősítését közvetve a társadalmi folyamatok, 

az értekszcmlélet változásainak értelmezésén, közvetlenül a hallgatói és 

a tiszti tevékenység sokoloslú bemutatásán keresztül valósíthatjuk meg. 

Megnőtt a fontossága ezen értéke* követésében mintát aűó, szokást alakí

tó pedagógiai környezetne*, a parancsnokok pélca-autatásának.

A fóis*ola nevelési rendszeresen az egyes elemek részéről ezek a 

feladatok eltérő tartalmi szelességben és mélységben, sajátos módsze

rekkel, összehangoltan oldhatók meg. A társacalomtuC^sJnyi tantárgyak, 

különösen a filozófia, a szociológia, a katonapecagógía az értéke* át

fogó renaszcréoen, a társadalmi folyamotokkal összefüggésben alkalmasak 

az érUksZbinisiet ívr--olására, melyben a vitának van kitüntetett szere

pe. A szákkal, katonai tárgya* *özül a s2ao£iyZots,< oktatásé tor-•> n/í- 

U *  nagyobb lehetőség a felelősségtudat fejlesztésére. Az osztályfőnö

kök a közösségi viszony** alakításán Keresztül, az egyéni foglalkozás

sal érnetnek el eredményt, a századok vezutjoc a hallgató* sokoldalú ta

pasztalatszerzésének tagszervezésével irányíthatják az értckszemlelet és 

a magatartási szokások io:.'. LjCi.o-lt. A székiansZó*eknck s tr vuliuány és 

fegyelmi helyzet adataina* száma lehetőséget nyújt általánosításra, ten

denciák feltárására, elemzésire, ezek alapján a nevelői natások ncyter- 

vnzésére, összenangolására.

A fölvételi vizsgálat a pálya szerpjntjából fontos értékek megi- 

télésőrűl adott képet, mégis cs3k eyy szeletét adja a hallgató* érték- 

szemléletének. A nevelcwunka Kueplex jellege Igényli, nogy ne tekint

sünk el más fontos értékektől sem, továbbá számolni kell a környezeti 

hatások folyamatos módosulásával is. Csak a bevezetőben vázolt ismétlő-
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có xörfurt)ás38n az értékek, tevékenysége* dinamikus struktúrájának fo

lyamatos megismerésével alkalmaznatunk eredményes nevelonatasokat. A 

sikeres munka feltételei aoottak, aeit Koncsecskó László törzszászlós 

TOK dolgozatához ez év tavaszán készített felmérés is igazol. Az elsős, 

Ge különösen a másodéves hallgatók értékszcmlélctébcn jelentés pozitív 

változás állapitnato ccg. A tartalmi nangsülyox módosításával, változa

tos, összehangolt módszerekkel a mostani elsőévesek értékszemlóletőt is 

Kccvezó iránydc tucju* scíolyásolni.


