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I. Bevezetés  

A dolgozat témájának választását, vizsgálatát a kö-

vetkező szempontok indokolják. 

Pedagógusként dolgozom, de egyben Vác város közművelő-

dési intézményeivel is nagyon szoros a munkakapcsola-

tom, mivel a pedagógusok és a gyermekek városi szintű 

mozgalmi képzésének irányítója vagyok. Egyidejűleg 

végzem az oktató-nevelő és népművelői feladatokat. 

A két fogalom - pedagógus és népművelő - közös nevező 

jét keresve jutottunk el arra a gondolatra, hogy az 

iskola és a közművelődés, a tanitási óra és az ahhoz 

kapcsolható szabadidős közművelődési tevékenység na-

gyon fontos kapcsolatát vizsgálva kell olyan gyakorla-

ti tapasztalatokra szert tenni, amelyek egyaránt hasz-

nosithatók a város oktatási és közművelődési rend-

szerében és amelyek megfelelő elméleti alapokra épít-

ve, általánosítva alkalmasak lehetnek egy nagyobb 

lélegzetű dolgozat megírására. 

A pedagógusok munkájuk szinte minden percében átélik 

az iskola lehetőségeinek és a vele szemben támasztott 

ígényeknek a feszültségeit, az iskola belső életének 

hiányosságait és ellentmondásait, az eredményes peda-

gógiai munkára törekvő nevelőtársak útkeresését. 

Kulcskérdéssé vált, hogy az iskola milyen mértékben 

képes a nevelői tudatosság, a belső szervezettség a-

lapján a társadalmi hatásokat pedagógiailag programoz-

ni, a társadalmi tényezőket bekapcsolni a pedagógiai 

folyamatba, az iskola nyitottságát megvalósitani. 
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Az iskolára ható társadalmi hatások részeként a köz-

művelődési intézmény-rendszerrel való kapcsolat Vác 

városban kialakult működő formáját kivártuk vizsgál-

ni egy konkrét korosztály - az általános iskolát be-

fejező 14 évesek - szabadidős programjaiban, keresve 

a tanulmányi tevékenység és a közművelődési intézmé-

nyek közötti kapcsolatot, a szabadidős - szórakozta-

tó formákban a permanens képzés kialakulásának gyö-

kereit, a tantárgy, a szabadidő és közművelődés 

kapcsolatát. 

A dolgozatban az életmód, szabadidő, művelődés, mo-

tiváció, permanens képzés, iskola és társadalmi gya-

korlat közötti kapcsolat rövid elméleti alapjai után 

az általános iskola és a közművelődés kapcsolatának 

Vác városban megvalósított konkrét tapasztalatait és 

az ebből eredő tennivalókat kivánjuk bemutatni. 

A téma körüljárásakor nem kivánunk az aránytévesztés 

hibájába esni. Tudjuk, hogy az iskolában meglévő fe-

szültségek feloldásának ez a kapcsolat-rendszer nem 

az egyetlen és kizárólagos utja. 

Valljuk, hogy ez egy lépés a problémák megoldásához 

és hogy minden helyes lépés nélkülözhetetlenül fon-

tos oktatásügyünk fejlesztése érdekében. 



II. A téma vizsgálatának elméleti indoklása, meg-

alapozása 

Az életmód kategória alapjául Marx és Engels elméle-

tében megfogalmazottak szolgálnak: a társadalom fej-

lődésének minden szakaszában jellemző az egyének te-

vékenységének egy meghatározott mikéntje, egy megha-

tározott életmódja. 

Azok a próbálkozások, amelyek akár a polgári, akár 

a szocialista életmód ismérveit elméletileg próbál-

ták meghatározni, mindeddig nem jártak olyan ered- 

ménnyel, amelyet empirikus vizsgálatokban is haszno-

sítani lehetne. 

A társadalmi fejlődés a különböző életmódok olyan 

változatos sokaságát alakitotta ki, hogy nehéz lenne 

ezeket egyetlen elvvel, egyetlen szóval jellemezni; 

még nehezebb volna az egyiket már készen szocialis-

tának, a másikat pedig még mindenestül polgárinak 

minősíteni. 

A valóság sokkal bonyolultabb: az átmeneti formák 

gazdagságát teremti meg. A társadalmi-gazdasági vál-

tozások szükségszerüen a társadalom tagjainak élet-

módváltozásával járnak. A ma hazánkban fellelhető 

különböző életvitelű rétegek egy része az átmeneti 

életformában, a váltás időszakában élnek. Egész ke-

reső népességünk egyharmada tartozik ahhoz a hatalmas 

csoporthoz, amely a paraszti multból indult, ezt már 

sem külsőségeiben, sem aspirációiban nem őrzi, de 

még nem is igazán munkás. 

Átmeneti életformában él a mai értelemben vett pa-

rasztság is. Életkörülményeikben, életszinvonalukban • 

bekövetkezett változásuk egyértelmüen pozitív, de a 



hagyományos paraszti tradíciókhoz való viszonyuk 

- elsősorban a kultúra szempontjából nézve - komoly 

gondokkal jár. 

Életformájukban megállapodott, kiegyensúlyozott, 

az átmenetiség jegyeit inkább a fejlődéssel együtt-

járó, dinamizáló elemként átélő társadalmi rétege-

ink a törzsökös munkásság és a szellemi dolgozók. 

A törzsökös munkásság megőrízte a szorgalmat, az 

életvitel szocializmusát, a szakmai tudás becsüle-

tét, a társas kapcsolatok egyensúlyára való törek-

vést. Ehhez járul hozzá a magasabb életszínvonal 

és a társadalmi biztonság. Gondot jelent viszont, 

hogy a régi munkásosztálytudat helyébe még nem lé-

pett ugyanolyan erővel az uj társadalomban uralko-

dó osztály szerepét betöltő osztály öntudata. Nem 

alakultak ki az uj közösségi formák és a munkásmü-

velődés uj formái sem, mindezek hiánya pedig az é-

letformában gyakran a kispolgárisághoz közelitő, 

nem pozitív fogyasztási formák megjelenését jelen-

tik. 
A szellemi dolgozók rétege sem egységes. Ide tarto-

zik a törzsökös munkásság életmódjához közelítő kö-

zépfokú végzettséggel rendelkezők csoportja és a 

felsőfokú diplomával rendelkező vezető beosztású ér-

telmiségiek. 

A szellemi dolgozók rétegében is található olyan 

negatív jelenség, amikor a privát-szféra és a fo-

gyasztás kizárólagosságot kap és a kultúra részben 

presztizs, részben rekreációs jellegűvé válik. A má-

sik életmódminta az alkotó értelmiség sajátja, amely-

ben a munka, a közélet, a kulturális nyilvánosság, 
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a rekreáció és a magánélet közötti határok leginkább 

elmosódnak. 
A társadalmi csoportok mellett életkor szerint is 

csoportosithatók a különböző életmódok. Külön cso-

portokat alkotnak a családalapítás előttiek, a fel-

nőtt középkorosztály és a nyugdíjasok, idősek. 

Amikor a szocialista életmód fogalmáról, életmódvál-

tozásról beszélünk, nem az életmód elemeinek válto-

zására gondolunk elsősorban, hanem az életmód szer-

kezetének módosulására. Olyan szerkezeti elemek egy- 
máshoz való viszonya változik, mint a munka, közélet, 

közösség, művelődés, szabadidő, családi és a magán-

élet. 
Ezek kapcsolódnak másképpen a polgári és a mának meg-

felelő szocialista életmódban, a paraszti réteg, a 

munkás és az értelmiség életmódjában. 
Szocialista életformáról csak akkor beszélünk, ha 

benne a magánélet és a közösségi élet nem szakad szét 
külön egységekké, hanem a szükségszerű differenciáló-

dásban is meg tudja őrízni egységét. 

A szocialista életmód nem szünteti meg és nem is kor-

látozza a magánélet kibontakozásának lehetőségeit, ha-

nem az egyéni önmegvalósítást és a családi intimitás 

biztonságát a nagyobb társadalmi közösségbe kapcsol-

ja bele. 
Ennek a magán és közösségi élet kapcsolatát biztosi-

tó folyamatnak egyik fontos tényezője a művelődés, a-

mely a magánéletet hozzákapcsolja a legteljesebb ér-

telemben vett politikai és társadalmi nyilvánossághoz, 

a társadalmi nyilvánosságot pedig a magánélethez köz-

vetiti. /1/ 
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Mit nevezünk szabadidőnek? A szakirodalomban sok vita 

folyik a szabadidő fogalmáról. 

"Szabadidőn a napnak az a szakasza értendő, amelyben 

az egyén teljes szabadsággal választja meg foglalko-

zását pihenésre, szórakozásra, esetleg ismereteinek 

elmélyítése érdekében." - írja Csőregh Éva. /2/ 

A szabadidő ebben az értelemben közvetítő fogalom és 

nem magát az időt, hanem az időben végzett cselekvést 

jelenti. 

Jeffre Dumazedier francia szociológus például a sza-

badidő homályos fogalmának tisztázására bevezette a 

"fél-szabadidő" fogalmát is, amellyel a nélkülözhetet-

len társadalmi és családi kötelezettség idejét akarja 

megkülönböztetni a kedvünkre töltött "szabadidő"-től. 

Megfogalmazása szerint "a szabadidő olyan elfoglaltsá-

gok együttese, amelyeknek az egyén teljes kedve sze-

rint átadhatja magát, akár, hogy pihenhessen, akár, 

hogy szórakozhasson, fejleszthesse önkéntes társadal-

mi részvételét, érdek nélküli tájékozódását, vagy kép-
zését, miután megszabadult minden hivatásbeli, csalá-

di, vagy társadalmi kötelezettségétől". /3/ 

Ha tehát a szabadidő fogalmát vizsgáljuk, az emberek 

napi tevékenységéből minden tevékenységről - annak mo-

tivációjának felderítésével - meg kell állapítani, me-

lyik igazán szabadidő tevékenység és melyik nem az. 

A Központi Statisztikai Hivatal szerint "szabadidőnek 

tekinthetjük azokat az időtartamokat, amelyeket a meg-

kérdezettek többé-kevésbé egyéni ízlésük, igényük sze-

rint kiválasztott tevékenységgel töltöttek el. Ez né-

mileg önkényesen húzott kör, hiszen valaki például há-

zimunkát is végezhet szórakozásként, és valaki olvas-

hat, tanulhat kötelességszerűen, amikor a tevékenység 

nem jelent "szabadidő-tevékenység"-et. /4/ 
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"A szabadidő, mint időkeret a munkán kívüli időnek 

az a része, amely az anyagi - tehát gazdasági, társa-

dalmi fiziológiai - kényszer alapján feltétlenül szük-

séges elfoglaltságok idején felül, e kényszeren kívül 

eső tevékenységekre fennmarad." /5/ 

Ilyen értelemben bármilyen önként, szívesen vállalt 

tevékenységi forma adhatja a szabadidő élményét. 

A szabadidő nemcsak valóság, hanem lehetőség is: fel-

használása legyen jó, hasznos, és lehet rossz, haszon-

talan. 
Célunk tehát a szabadidő értelmes eltöltésére nevelés, 

a személyi aktívitás felhasználásával a kulturális ja-

vak elsajátítása közben a személyiségformálás, szemé-

lyiségfejlesztés. 
Ez a cél a neveléstől az önnevelésig, a képzéstől az 

önképzésig, a művelődéstől az önművelődésig kijelölt 

úton a fogalomtartalmak változó arányú dialektikájában 

megvalósuló céltudatos, koncentrált művelődésnél érhe-

tő el. 
A művelődés tehát a "kulturális javaknak, a termékek-

nek a személyiség különböző célú aktív tevékenységéhez, 

vagy járulékosan, vagy céltudatosan kapcsolódó elsajá-

títása és a személyiségnek ennek következtében létre-

jövő formálódása - bizonyos /optimális/ körülmények 

között - gazdagodása, fejlődése". /6/ 

Nevelésünk - oktatásunk célja "az egységes, korszerű, 

dialektikus és történelmi világnézeten alapuló, tovább-

épithető alapműveltség nyújtása, a szocialista emberre 

jellemző tulajdonságok fejlesztése, a szép befogadásá-

ra, megóvására, megteremtésére alkalmassá tétel, annak 

elérése, hogy gyermekeinkből a szocialista társadalmi 

rendet aktívan épitő, öntudatos dolgozók váljanak". /7/ 



Alapproblémánk, hogy gyermekeink harmónikusan, kie-

gyensúlyozottan fejlődjenek, személyiségük szabadon 

bontakozzon ki, közben kialakítsuk bennük a társadal-

mi aktivitást és felelősségérzetet. 

Tartós viselkedési formákat, társadalmilag értékes 

célokat kell kialakítanunk, amelyeknek értéke nem 

csak az iskoláskor végéig terjed. A gyermeket pedig 

csak az készteti tartós viselkedésre, célmegvalósí-

tásra, aminek számára jelentősége van, ami belülről 

ösztönzi őt. 

Ezt a belső ösztönzést kell tehát formálni, alakí-

tani. A gyermeket szabadidejének eltöltésében vala-

milyen szükséglet motiválja. Tisztában kell lennünk 

azzal, "hogy mi indítja el azokat a tevékenységeket, 

amelyek azután a megfelelő gyakorlás után a képessé-

gek kibontakoztatásához vezetnek". /8/ 

Szorosan összefüggő fogalmakat alkotnak: a művelés, 
művelődés, műveltség kategóriák, melyek az iskola és 
a közművelődési intézmények kapcsolatában fontos sze-

repet töltenek be. 

Ágoston György megfogalmazása szerint: "A nevelés 

tárgyi oldalát, tehát azt a folyamatot, hogy valami-

lyen objektív tartalommal alakítjuk a személyiséget, 

művelésnek nevezzük. A'nevelés alanyi oldalát, tehát 

azt a folyamatot, hogy a személyiség az objektív mű-

veltségi tartalmat befogadja, asszimilálja, vele 

gazdagodik, művelődésnek nevezzük. Az emberiség ob-

jektív műveltségi javai nevelés által /művelés és 

művelődés által/ az egyén szubjektív műveltségévé 

válnak. A nevelés eredménye a művelt ember. Művelt-

ségén ezek szerint nemcsak az elsajátított ismerete-

ket kell értenünk, hanem valamennyi nevelőhatás ered-

ményét: a világnézeti, erkölcsi, politikai meggyőző-

dést és magatartást, az ízlést, a képességeket, 
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a tulajdonságokat, az érdeklődési kört is: egyszóval 

a személyiség teljes tartalmát." /9/ 

A motiváció egyike a pszichológia sokjelentésű sza-

vainak. Magában foglalja az indíttatás, törekvés, aka-

rat, vágyakozás, érzés, érdeklődés, érzelem fogalma-

kat, minden belső cselekvésre késztető tényezőt. A 

motiváció folyamán a szükséglet mozgósítja az emlé-

kezés, képzelet, gondolkodás folyamatait,  ezek se-

gítségével megjelenik a célképzet, a céltudat. 

A folyamat a célkitűzéshez vezet. A céltudathoz csat-

lakozik a cselekvés gondolata, mellyel elérhetővé vá-

lik a célhelyzet. A cselekvés gondolatát követi az 

akarattól vezérelt tényleges cselekvés. 

A motivációt, így a kulturális jellegű motivációt is 

az érzelmi feszültség, a szükséglet és a kielégíté-

si lehetőségének találkozása és a kiváltott viselke-

dés egységében kell vizsgálnunk. 

A szabadidő kulturált, önfejlesztős eltöltéséhez a 

legjobb út az, ha a tudásvágyet nem a kínzó érzés meg-

szüntetéseként akarjuk kielégíteni, hanem mint kelle-
mes, soha ki nem elégíthető ösztönzést tartjuk fent 

és alakítjuk. A gyarapodás önmagában jutalmazó és 

feszültségteremtő folyamatát kell megteremteni a 

hasznos kulturális törekvések és ambíciók körében. 

Ezzel elérhető az előzőekben kifejtett gondolat: az 

üres szabadidő eltöltés helyett az ember számára ön-

fejlesztő, hasznos céltudat indítsa és mozgassa a 

szabadidőben végzett szórakozva önművelést, ismeret-

gyarapítást. 
Olyan motivációs rendszerre van szükség, amely egész 

életen át élve tartja az önművelés igényét, melyet 



- 13 - 

továbbépíthet, melynek során új ismeretet sajátíthat el, 

ugyanakkor megszereti az alkotó aktivitást, önálló ke-

resést, döntést, miközben szabadidejével is önállóan, 

hasznosan tud gazdálkodni. 

Napjainkban a személyiségformálásban egyre nő a szabad-

idő jelentősége. A megnövekedett szabadidőben a fogyasz-

tói magatartás helyett, amely az anyagi bevételt a jó-

lét eszközének tekinti, de eszmei szempontból nem ad 

további értéket, sürgetővé válik a képzettséget érték-

nek tartó életstílus alakítása. Szükségszerűen felül-

vizsgálatra kerülnek a képzés folyamatára és szakaszai-

ra vonatkozó eddigi nézetek, előtérbe kerül a perma-

nens képzés gondolata, amelynek során a szervezett ta-

nulással töltött idővel egyenrangú tényezővé válik a 

szabadidő, a közművelődési módok és eszközök. Korszerű 

műveltség ma már csak folyamatos önműveléssel érhető 

el, a folyamatos önművelés igényének és személyiséget 

önfejlesztő pszichológiai feltételek kialakitása pedig 

az általános iskolában kezdődik meg. 

"Az, hogy lehetőségei közül a felnőtt mivel és hogyan 

fog élni, az jórészt eldől már gyermekkorban és ifjú-

korban. Akiben nem alakulnak ki idejekorán az önműve-

lés, a tartalmas társasélet készségei, akiben nem ele-

ven a tettrekészség és aki nem tanulta meg, hogy tett-

vágyát miként ültesse át értelmes módon az életbe, ab-

ból később sem lesz igazán tetterős, tevékeny ember.! "  

/lo/ 

A korszerű ismeretszerzés, az önművelés igényére és 

módjára nevelés feladatát fogalmazta meg a i/Iagyar Szo-

cialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1972. évi 

oktatáspolitikai határozata: 

"...iskoláink csak úgy felelhetnek meg a társadalmi 

követelményeknek, ha az alapvető ismeretek tanítására 
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törekszenek, ha a tanulók gondolkodását fejlesztve ki-

alakítják a továbbtanulás igényét és képessé teszik ő-

ket a folyamatos önnevelésre." /11% 

Ezt a gondolatot erősíti meg az MSZMP KB 1982 április 

7-iki állásfoglalása az oktatáspolitikai határozat 

végrehajtásáról és a fejlesztés irányelveiről. 

A gyermeknevelés társadalmunkban az össztársadalmi 

gyakorlatra való felkészítést jelenti. Nevelésünk ak-

kor válhat a mindenoldalú fejlesztés terepévé, ha ab-
ban megszervezzük az alapvető tevékenységeket, a tár-

sadalmi praxis alapvető formáit; a munkát, a tanulást, 

közéleti tevékenységet, szabadidős programokat - tehát 

a nevelési alaphelyzeteket - amelyeknek léte szükséges 

a társadalmi szerepekre való felkészüléshez. A nevelé-

si alaphelyzetek a célnak megfelelően pedig csak akkor 

valósíthatók meg, ha az iskolai élet és a társadalmi 

gyakorlat között szoros kapcsolat van. 

A szabadidős tevékenységet illetően tehát az iskolá-

nak a tanúlók tanórákon túli i-dejének ,"betáblázása" 

nélkül kell a felajánlott lehetőségek kihívásával ki-

alakítani a gyermekekben a lehetőségek "szívó hatását", 

hogy a szabadidő-tevékenységek teljesíthessék alapvető 

funkcióikat: 
" - a szabad választás élményét, a feszültségmegol-

dást, 

- az érdeklődés és a tehetség előhívását és kielé-

gítését, 

- a személyiséggondozást a tevékenységen keresztül. 

A fenti célt szolgáló tevékenységek magukban foglal-

ják 

- az önművelő csoportokat, szaktárgyi versenyeket, 

pályázatokat, 

- az aktív művelődési-művészeti köröket,  

a passzív művészeti és tudományos befogadást, 
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- sportolást, testedzést, 

- természetjárást, táborozást, turizmust, 

- szórakozást." /12/ 

Ezek a tevékenységi formákká váló feladatok nem vál-

hatnak utópisztikusakká. A közoktatás fejlődését meg-

határozó alapdokumentum, a Magyar Szocialista Munkás-

párt Központi Bizottságának 1982. évi közoktatásfej-

lesztés feladatait megfogalmazó irányelve kimondja: 

"Iskolarendszerünket úgy kell fejleszteni, hogy mind-

inkább képessé váljon a következő alapfunkciók tel-

jesítésére: ...szilárdan alapozza meg a felnövekvő 

nemzedék általános műveltségét, tudományos világné-

zetét. 
Tegye képessé és alkalmassá a fiatalokat az új isme-

retek önálló elsajátítására, az iskolán túli művelő-

désre." /13/ 

Az iskola közművelődési szerepe tehát nélkülözhetet-

len. 
"Csak olyan országban van jó közművelődés, ahol jó 

az iskola, ahol megadja az alapműveltséget és elin-

ditja az embereket kulturális igényeik önálló kielé-

gítése felé." /14/ 

Hatalmas feladat vár tehát az iskolára, Önnevelésre, 

önművelésre készíti fel növendékeit, belső motivá-

ciót alakít, nyitottságra, leleményességre, belső 

értékelésre, rugalmasságra nevel, tudásvágyra, gon-

dolkodásra, önállóságra, sokoldalúságra, helyzetfel-

ismerésre is késztet. 

Az iskola a vele szemben állított, igények miatt is-

meretközlő és erkölcsátszármaztató funkciói mellé 

új funkciók végrehajtására is kényszerül.. Többek kö- 

zött ; : 	. 
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" - Az iskola bizonyos mértékben elveszíti az ismeret-

közlésben fennálló'" monopóliumát, kényszerül beil-

leszkedni egy nagyobb rendszerbe, amelyben centrá-

lis részként funkcionál. 

- A permanens művelődés, az önnevelés megalapozása 

közben csökken az iskola szérepe az ismeretek köz-

vetítésében, ugyanakkor óriási mértékben jelentke- 

zik jelentősége az  ismeretek rendszerezésében, 

szelekciójában, értelmezésében, általában a szem- 

léletformálásban, értékelőképesség kialakitásá-

ban. 

- A tanítási célok mellett megnő a tevékenységi cé-

lok, a felkészítő jellegű célok mellett az ösztön- 

ző célok, a folyamatokra koncentráló célok, a 

kritikai magatartásra irányuló célok, a részvé-

telre irányuló, kooperációra serkentő célok, a ni-

velláló célok mellett  a differenciáló célok sze-

repe. 

Mindez feltételezi az iskolában a társadalmi-egyéni 

gyakorlat valamennyi lényegi formáját, az iskola nyi-

tottságát és együttműködési, integrációs készségét 

is". /15/ 

Szükség van a nevelési tényezők vertikális. és hori-

zontális együttműködésére, az iskoláskor előtti ala-

pozásra, az ifjú és felnőttkori továbbépítkezésre, a 

lakóhelyi közösségeknek, a kulturális intézményeknek, 

szervezeteknek, az iskolán kívüli és belüli tevékeny-

ségeknek az összehangolására. 	. 

1982-ben az irányelv ezt is feladatul tűzi ki: 

"Halaszthatatlan feladat, hogy újragondoljuk az is-

kola és az ifjúság nevelésére hívatott, intézmények, 

szervezetek együttműködését, mert az ifjúság világ- 
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nézetének és magatartásának pozitív formálását csak 

akkor lehet sikeresen megoldani, ha egységes szem-

lélet és követelmények érvényesülnek az ifjúság é-

letét befolyásoló intézmények tevékenységében". 

/16/ 

Az iskolának meghatározó szerepe van az önművelés° 

igényének, szokásának kialakításában. Az oktató-ne-

velő munka folyamatában, az ismeretanyag elsajátí-

tása és a nevelési célok teljesítése közben a tanu-

lóknak jártasságot kell szerezniük az egyéni tanu-

lás, művelődés eszközeinek és intézményeinek hasz-

nálatában is. Meg kell ismerkedniük - személyes, ak-

tív részvételük révén élményszerűen - a folyamatos 

művelődés lehetőségeivel, szervezeti kereteivel, 

formáival. Olyan szokások kialakítására van szük-

ség, mint például a rendszeres olvasás, színházba 

járás, múzeumlátogatás. Nem "tanítani" kell a sza-

badidő célszerű felhasználását, hanem olyan ígénye-

ket kell kelteni, amelyek értelmes választásokhoz 

vezetnek. 

A feladat végrehajtásából részt kell kapniuk a köz-

művelődési intézményeknek is. "A közművelődési in-

tézményeknek arra kell készülniük, hogy az iskola 

által nyújtott alapismeretek kiegészítése, a neve-

lői hatások elmélyítése részben rájuk hárul. A köz-

oktatás és a közművelődés együttműködése a tevékeny-

ségek módszeres összekapcsolódását, komplex folya-

matok közös tervezését kell, hogy jelentse." /17/ 

A közművelődési intézményeknek tehát arra kell ké-

szülniük, hogy kiegészitsék az iskola által nyújtott 

lehetőségeket, segítsenek elmélyíteni az iskolai ne-

velőhatásokat. Sajátos eszközeikkel, a gyermekeknek 

nyújtott szolgáltatásaikkal egyre nagyobb szerephez 
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jutnak az iskola szűkre szabott lehetőségeinek kibővi-

tésében 
az ismeretterjesztésben, ismeret elmélyítésben, 
az érdeklődés szélesítésében, kielégítésében, 

képesség kibontakoztatásban, alkotókészség 

kibontakoztatásában, 

a művelődési kínálat szélesítésében, válasz-

tási lehetőségek .bővítésében, 

az értékekben való eligazodás segítésében. 

"A közművelődési, kulturális... intézmények egyre kö-

vetkezetesebben érvényesített feladata a 6-14 éves 

korú gyermekek nevelő-képző célú foglalkoztatása... 

feladata; hogy különböző tevékenységek révén gazda-

gítsák a gyermekek közösségi kapcsolatait, közösségi 

élményekben, az értékes társas szórakozás, a közös 

művelődés nevelő-formáló hatásaiban részesítsék őket... 

az iskola munkájára építve, azt kiegészítve hozzá-
járulnak a gyermekek sokirányú művelődési igényeinek 

felkeltéséhez és kielégítéséhez, képességeik, adott-

ságaik fejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz." /18/ 

A közművelődési intézményekkel való kapcsolat teher-
mentesíti az iskolát, ugyanakkor feltételezi az isko-

la fokozottabb nyitottságát, a partnerkeresést a neve-

lésben, a segítség igénylését és annak okos kihaszná- 

lását. 

Durkó Mátyás ezt úgy fogalmazta meg: "... a gyermekné-

velésben nem lehet tovább csak az iskolai formák kö-

zött gondolkodni, hanem éppen olyan igényesen kell ki-

építeni az iskolán kivüli nevelés gazdag formarendsze-

rét is, mint az iskolait. A nevelés rendszerként való 

funkcionálásának egyik feltétele tehát az, hogy minden 

korosztály nevelésében a legnagyobb igyekezettel biz- 

tosítjuk az egyöntetűséget /célokban, eljárásokban stb./ 



- 19 - 

minden olyan terület között, amely szisztematikus ne-

velő hatást képes kifejteni a személyiségre". /19/ 

Gyermekeink szabadidejének jórészét még a spontán ha-
tások befogadása jellemzi. A kulturális szolgáltatá-

sok és az iskolák együttműködése lehetőséget adnak a 

céltudatos művelődéspolitikai válogatásra, egységes 

hatásrendszer kialakítására, az önképzés-önművelés i-

gényének és szokásrendszerének kialakítására. 

Bakonyi Pál és Sz. Várnagy Marianna modelljükben a 

személyiségre ható tényezők rendszerében a következő 

módon helyezték el az iskolát és a közművelődési in- 
tézményeket: 
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Tehát a makrokörnyezetben elhelyezkedő közművelődési 
intézmények a mikrokörnyezeten - iskolán, családon 

is - keresztül tudatosan hatnak a személyiségre, az 

érzelmeken, motiváción keresztül a megismerő tevékeny-

ségre, tulajdonságokat, képességeket, jellemet alakí-

tanak, amely megnyilvánul a cselekvő tevékenységben, 
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III. A vizsgált általános iskolák és közművelődési  
intézmények együttműködése  

Az 1981/82. tanévben vizsgálatot végeztünk Vác városban 
az iskola  és a közművelődés együttműködéséről, melyet 

1983. évben egészítettünk ki. 

A vizsgálat közben az iskola oldaláról közelítettük 

meg a kérdést: miközben az oktatási rendszer kívánsá-

gokat fogalmaz meg a közművelődési intézmények felé, 

hogyan él Vác városban az általános iskolán belüli tár-

sadalom a közművelődési intézmények által nyújtott le-

-hetőségekkel? 
Ezért e dolgozatban tehát elsősorban nem a közművelő-

dési intézmények munkáját, az általuk nyújtott lehető-

ségekét minősítjük. A témaválasztás kedvéért azonban 

néhány jellemzőt szükségesnek tartunk jelezni. 

Vác városban Művelődési Ház, múzeum, két filmszínház, 
úttörőház, zeneiskola, könyvtár ajánlják programjaikat. 

A  közművelődési intézmények között munkamegosztás ala-

kult ki. A zeneiskola á hangszérés Oktatáson kívül 
mozgatója a város dinamikus zenei életének. Több kama-

raegyüttese, nagyvállalathoz kapcsolódó zenekará válto-

zatos és színvonalas programokat ajánlanak. 
Az iskolák filmszínházakkal való együttműködését szer-

ződések biztositják. A filmforgalmazók ajánlásai mel-

lett az időben tervezett és kért tanulmányi és nevelői 

munkát segítő filmek megkaphatók, vetíthetők. A könyv-

tár író-olvasó találkozókkal, Kincskereső szakkörrel, 

olvasmányélményt reprodukáló rajzos-szöveges pályáza-

tokkal, vetélkedősorozattal, könyvtári órákkal, bib-

liográfiákkal bővíti a gyermekolvasók körét, igyekszik 

igényt kelteni, ismeretet nyújtani. 
A művelődési ház a városban kialakult munkamegosztás 

szerint elsősorban a középiskolás korú ifjúság igényeit 

hivatott kielégíteni, de napközis csoportoknak nyújtott 
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igényes, tartalmas programjaik ismertek, kedveltek, a 

csillagászati és biológiai szabadegyetemek az általá-

nos iskolások körében is népszerűek. 

A környékbeli nagyvárosok ős a főváros színházai rend-

szeresen mutatnak be színházi előadásokat. 

A 6-14 éveseknek az úttörőház biztosítja a legtöbb, leg-
változatosabb művelődés-tevékenységi formát. 

Nem feladatunk felsorolni valamennyi, tantervi anyagot 

kiegészítő, annak elmélyítését szolgáló. foglalkozást. 
Ezek közül néhány: a kicsik alkotó tevékenységét a ját-

szóházak, papir, agyag, textil megmunkálása is segíti. 

Készítenek rongybabát, batik, makramé munkát, gyöngyöt 

fűznek, a képzőművészet alapjaival foglalkoznak, közben 

ügyesednek, ismerkednek az anyagok tulajdonságaival. 

Nekik rendezik pl. a matematika-dominót, a szólások-

közmondások szituációs alkalmazást és még sok fog-

lalkozást. 

A nagyobbak a sorozatok iránt érdeklődnek legjobban-

Századok-szenzációk címmel nagy felfedezések történetét 

dolgozzák fel, "Párbeszéd a komputerrel" címmel  a mate-

matika tananyagra épülő elemi számítástechnikai játéko-

kat játszanak, a Restaurálás mestersége sorozatban a mú-
zeum műhelyébe kapnak belépési engedélyt, a "Régi utcák, 

udvarok" című sorozat történelmi és honismereti betekin-

tést ad. Az Égbolt titkai sorozatban városunk neves csil-

lagász-szakemberének irányításával nyílnak meg a titkok 

a gyerekek előtt, "A világ térképe előtt" című sorozat-

ban  pedig földrajzi útiélmény beszámolók egészítik ki a 

tantárgyi ismereteket, de élményt jelent a Zenélő órák 

című zenehallgatásos-feldolgozásos sorozat, a könyv-to-

tó játék, az űrhajózásról, honismeretről, politikáról 

szóló vetélkedők, a Megkérdezzük... című programok hí-

res-neves emberekkel való találkozásai is. 
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Az un. "Mini-kiállítások" hívták és hívják fel a figyel-

met Arany János, Gárdonyi Géza, J.Brahms, Illyés Gyula, 

Kodály Zoltán, Juhász Gyula, Kovács Margit, Móricz Zsig-

mond, Szabó Lőrinc, R.Wagner születésének, vagy halálá-

nak kerek évfordulójára. 

A városban a közművelődési intézményekben gyermekeinknek 

működő 6o kiscsoport közül 44 az úttörőházban tevékeny-

kedik szakkör, tanfolyam, vagy klub formájában. 

Az 1982. évben 7o kiállítást tekinthettek meg a tanulók 

a város közművelődési intézményeiben. 
A felsoroltak természetesen csak ízelítők a programok 

közül, amelyek segítséget, lehetőséget kívánnak nyújta-
ni az iskoláknak. Ezek még korántsem mindig tudatosak, 

lehetne bőviteni ajánlásaikat is és a két intézményrend-

szer jobb kapcsolatáért is tehetnének többet a közműve-

lődés helyi képviselői. A művelődési osztály második éve 

kiemelt feladatként tűzi az érintettek elé ezt a kapcso-

laterősítést. Rendszeres tevékenységet svár el ezen a te-

rületen, ellenőrzi és értékeli is a közművelődési intéz-

mények nevelést-oktatást segítő tevékenységét. Az isko-
lák részéről a közművelődés által nyújtott lehetőségek 

kihasználása nagyon változatos képet mutat. 

A mérés elvégzése előtt a közművelődési intézmények ál-

tal nyújtott és az általános iskolák által kihasznált 

lehetőségek közötti kapcsolatról hipotéziseink a követ-

kezőek voltak: 

- A város általános iskolái nem használják ki megfele-

lően a közművelődési intézmények által nyújtott mű-

velődési lehetőségeket. 
Jelenlegi iskolai ismeretközlő rendszerünk nem nevel 

permanens tanulásra, nem építi ki a tanulókban az 

önművelésre való igényt és nem is tesz alkalmassá 

megfelelő módon az önművelésre. 
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- A város két intézményrendszere között jelenleg meg-

lévő kapcsolat formái nem segítik megfelelő módon a 
közepes, vagy  annál gyengébb tanulmányi eredményt 
elérő tanulók képességfejlesztését, nevelését. 

- Iskoláinkban mennyiségi szemlélet, osztályzatokkal 

mérhető eredménycentrikusság uralkodik, háttérbe 

szorul a személyre szóló törődés, az egyéni szemé- . 

lyiségformálás. 

- Szükség van a családok gyermekekre ható együttes 

művelődési élményeinek fokozására. 

A vizsgálat során alkalmazott. módszerek 

Hipotéziseink bizonyítására, vagy véleményeink megvál-

toztatására méréses módszert választottunk. 
A mérést kérdőívekkel végeztük, amelyek zárt és nyitott 

kérdéseket tartalmaztak. A zárt kérdések mellett gyak-

ran biztosítottuk a kiegészítés lehetőségét is. Végül a 

kérdőív mellett az interjúmódszert alkalmaztuk. 
A módszer alkalmazásakor világosan tudtuk, hogy a vála-
szok bizonytalan elemeket, szubjektivitást, pillanatnyi 

hangulati elemeket is tartalmaznak, mégis hisszük, hogy 

a mérés eredménye alkalmas a meditációra, jelzés egy 

tendenciára, segítség a tennivalók megállapításához. 

A mérési eredmények mutatják, hogy az egyes iskolák kö-

zött is tapasztalhatók különbségek. Ezekre csak kirívó 

esetekben kívánunk kitérni, elemzésünk elsősorban az 

általános kép vizsgálatát célozza. 
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Mintaválasztás indoklása 

Vác város 7 általános iskolájában az . elmúlt 3 évben 
400 körüli a nyolcadik osztályos tanulók száma. A 

felmérést 1982 április hónapban végeztük el. Ekkor 

az intézmények tanulóinak száma .és aránya az aláb-

bi módon alakult: 

8.oszt. tanulók száma a város 7 általános 

iskolájában 

8.oszt. vizsgált tanulók száma a 7 általá-
nos iskolában 

Vác városban vizsgált 8.oszt. tanulók szá-
ma százalékban kifejezve 

400 fő  

194 fő 

49 % 

A mintavételt alkalmasnak láttuk a reális kép érde-

kében. A felmérést megelőzően megbeszéltük a munkát 

mind a városi művelődési osztállyal,. mind az érintett 

intézmények vezetőivel. A vizsgálatot kérdőíves 

módszerrel végeztük, külön kitöltési utasítást mel-
lékelve a tanulók részére. 

A vizsgálatban 194 tanuló válaszolt a feltett kérdé-

sekre, valamennyien névtelenül. A kiválasztásuk szon-
dázásos módszerrel történt, az iskola számarányának 

megfelelően. A kérdőíven nagyobb részben "nyitott" 

és kisebb részben "zárt" kérdések szerepeltek. Azért 

választottunk több "nyitott" kérdést, mert úgy érez-

tük, hogy így kisebb az esély, hogy a válaszokat a-

karatlanul is befolyásoljuk, továbbá a tanulók ré-

széről így mindenféle válasz lehetséges. Persze,pró-

báltunk számolni a kérdések félreérthetőségének ve-

szélyével, ezért egészítettük ki "semleges interju"-

val is. A vizsgálatnál kiváncsiak voltunk arra is, 

hogy vajon mennyire befolyásolja tanulóinkat az 5 na-
pos munkahétre történő átállás, vajon több lehetőségük 
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kínálkozik-e arra, hogy a különböző közművelődési 

intézményekben nyert tapasztalatokon keresztül nö-

vekedjen érdeklődésük a külvilág felé, hogy ezáltal 

nyitottabbá váljanak. 
Városunkban ez a kérdés annál is inkább fontos „mert 
azok közé a városok közé tartozunk, melyeket az OM. 

kisérletként kijelölt az öt napos tanítási hét ál-

talánossá válása előtt. Mi már akkor próbáltuk vizs-

gálni a tanulók iskolai leterheltségét, a szabadidő 

alakulását, az iskola és a közművelődési intézmények 

feladatainak  összekapcsolódását. 

A méréstőla'tekintetben vártunk segítséget, mivel: 

"A mérés a pedagógia e kérdéskörében napjainkban főleg 

abban segíthet, hogy a kellővel szembeállítja'a le-

hetőségek mérhető határát." /2o/ 

A mintaválasztásnál szándékosan választottuk a 14 é-

ves korosztályt. Az általános iskolás kor végén a 
szervezetten folyó közművelődési igény kialakításá-
nak első szakasza lezárul, igy nagyobb módot ad az e-

redménymérésre. 
Mivel ez a gyermekkorból az ifjúkorba való átmenet az 

élet egyik legfogékonyabb időszaka, igy minden ellent-

mondásával együtt a nevelő számára a legizgalmasabb 

feladatokat is tartalmazza. 
Ebben az életkorban az érzelmek rendkívül labilisak, 

az önismeret bizonytalan. A gyermek néha túlbecsü-

li önmagát, máskor kisebbségi érzése van. Jelentősen 

megnövekszik kollektivitás érzése. A felnőttek vilá-

gával szemben megszűnik a "tekintélyelv", a felnőtt 

számukra már nem egyedül értékmérő. 
Kritikusan szemlélik az őket körülvevő felnőtteket, 

véleményüket nehezen fogadják el, ugyanakkor nagy a 

szeretetígényük. Ezt a kort jellemzi a konfliktusos 

szülőkapcsolat, az értékek felülvizsgálata, az eszme, 
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a pálya, . a barátválasztás. 
Nagyobb szerepet kapnak az esztétikai érzelmek. A ser-

dülő akaratára az önállóságra törekvés, a felnőtté vá-

lás vágya jellemző. Ellentmondásos, hogy ugyanakkor 

hiányzik belőlük a felnőtt kor függetlensége és fele-

lőssége. 
Már nem szívesen fogadják el a mások által kitűzött 

célt, maga akar célt is választani. 
Cselekvéseiben is közelebb kerül a felnőttkor munka-

tevékenységéhez, bár cselekvéseit időnként emócioriá-

lis hatások erősen befolyásolják. Szívesen foglalkoz-

nak alkotó-építő játékokkal, népszerűek a megismerő-
felfedező játékok, de cselekvéseikre is jellemző a 

fokozott érzékenység /"méltatlan" feladatot nem szí-

vesen vállalnak/. 
Cselékedtetésüknél különösen fontos a megfelelő moti- 

váció, parancsolgatás, feladatkiosztás helyett a tü-

relmes megbeszélés, kérés. Az ebben az időben kiala-
kult érdeklődés kellő irányítással rendszeres tevékeny-

séggé válhat. 
Ugyanakkor a tanuláshoz való viszony átmenetileg rom-

lik. Ennek az oka az önállósági vágy és a tanulási 

szükséglet fel nem ismerésének ellentmondása. 
Szeretne ugyan valami jelentőset tenni, de ebből a 
szempontból a tanulásnak nem tulajdonít megfelelő je-

lentőséget. Ezért nagyobb gondot kell fordítani arra, 

hogy a tanulási munka öröme alapvető indítékká vál-

jon, kialakuljon a speciális érdeklődési terület is. 

A serdülő önállósági törekvése a szórakozásban:, sza-

badidős tevékenységi formák megválasztásában is meg-

nyilvánul. Napirendjét önállóan akarja kialakítani, 

maga akarja megválasztani a művelődésre, szórakozás-

Fa, együttlétre szánt időt és annak formáját is. 

Fontos e szükséglet tapintatos, okos irányítása, a 

helyes arány kialakítása, a szabadidő értékes és 
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örömteli pihentető felhasználására nevelés oly mó-

don, hogy az önállósági vágyat ne sértse, a függet-

lenségi törekvés és az alkalmazás megfelelő egyen-

súlya megmaradjon. 

A serdülőkor igen ellentmondásos, de a személyiség-

formálás szempontjából az élet egyik legfontosabb 

időszaka, a harmónikus motivációs rendszer kialakí-

tásának kulcsidőszaka. Mindezekre tekintettel is 

választottuk e korosztályt. 
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A vizsgálat eredményeinek bemutatása, elemzése, követ-

keztetések levonása  

Az általános iskola 8. osztályos tanulói és a közműve-

lődési intézmények kapcsolatát jellemző mérési eredmé-

nyek elemzésekor a tanulóknak 

- az intézményekben tett látogatási gyakoriságát, 

- a tanulmányi eredmény és a látogatott intézmények 

száma közötti összefüggést - ezzel együtt a tanu-

lók szabadidős mérlegét, 

- a kedvelt tantárgy és a szabadidős érdeklődés ta-

lálkozását, 

- az iskolai tantárgyak, ezek kedveltsége és a köz-

művelődési intézmények programja közötti összefüg-

gést, 

- a szabadidő és a közművelődési intézmények láto-

gatása közötti összefüggést vizsgáltuk. 

Érdeklődtünk abban az irányban is, hogy hogyan törté-

nik a tanulók közművelődési intézményekbe való irányí-

tása, a művelődési élmény értékelése, és milyen csalá-

di hatások érik tanulóinkat a művelődésre szoktatás fo-

lyamatában? 

Végül a továbblépést célozva összegeztük azt az igényt, 

amit tanulóink jelenleg a közművelődési intézmények-

től kívánnak. 
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Az l.sz. táblázat adataiból kitűnik, hogy legtöbb ta-

nulónk a mozit említi, mint a legtöbbször látogatott 

közművelődési-szórakoztató intézményt. Az interjú ki-

derítette, hogy a filmek közül a vídám, szórakoztató, 

izgalmas, kalandos történetek a legnépszerűbbek. Indo-

kolásaik közül néhány: ez érdekel, - szeretek nevet-

ni, izgulni, - nem azért megyek moziba, hogy problé-

mákon törjem a fejem, - kikapcsolódást jelentenek, 

stb. A lányok közül sokan szeretik az érzelmes törté-

neteket: mert tanulhatunk a felnőttek életéből, - 	. 

férfi és nő kapcsolatáról szólnak, - szeretem látni 

más emberek boldogságát. Hat tanuló választ emberi 

problémákról szóló filmet: érdekelnek az emberek prob-

lémái, - mert ezek a filmek nem csak a szépről, jóról 

szólnak, hanem a valóról, - írják. 

A romantikához, a kalandfilmekhez való kötődésük élet-

kori sajátosságaik ismeretében érthető. Fontos lenne 

és a jelenlegi hiányt pótolná számukra filmklub kere-

tében, vagy más módon filmesztétikával foglalkozni, 

hiszen ízlésfejlesztésükre szükség van. 

A tanulók 6o %-a rendszeres látogatója az úttörőház 

programjainak. Oda járok szakkörre, - rendszeresen ér-

dekes programok vannak,.- estefelé van és akkor már rá-

érek, - sok újat látok, - sokat tanulok belőle - írják. 

Vannak kevésbé lelkes érvelések is: nem fogy a zseb-

pénzem, - szabadidőmet valamivel el kell tölteni, stb. 

A tanulók 51 %-a a könyvtárt tartja  kedvelt művelődé-

si lehetőségének. Ebben az esetben nem részleteztük, 

hogy a városi, iskolai, vagy úttörőházi könyvtárról 

van-e szó, az iskolák eredményeinek összehasonlítása-

kor mégis. egyértelművé vált: városszerte ismert, ki-

magasló eredményeket elérő, kis könyvtáros szakkört, 

kincskereső klubot működtető, az iskolai könyvtárban 
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gyermekönkormányzattal tevékenykedő magyarszakos neve-

lő 29 gyermekéből 26 a könyvtárat jelezte kedvelt le-

hetőségként, mindössze 1 %-kal maradt el népszerűsége 

a mozi mögött. Jól példázza ez a minta a munkáját sze-

rető, értő pedagógus-szakember igényformálásában elért 

eredményét. 

Választ vártunk arra is, milyen könyvek érdeklik leg-

jobban a tanulókat. 14-en legkedvesebb olvasmányukként 

az iskolai kötelező olvasmányokat sorolták fel. Róluk 

kiderült, hogy nem is olvastak mást. A fiúk között az 

izgalmas, kalandos témák a legnépszerűbbek. Sok a de-

tektívregény. /Lippert: "szenzációvezérelte olvasási 

fázis!"/ 

Érdeklődnek az útleírások iránt és találni már speciális 

érdeklődési korral kapcsolatos olvasmányélményt is. 
A lányok az életrajzi regényeket sorolják, szívesen ol-
vasnak romantikus műveket. 

A tanulók 41 %-a említi a múzeumot. Hamar kiderült vi-

szont, hogy a látogatás legtöbbször csak egyszerű vé-

gighaladás a kiállítási területen, hiányzik a részen-

kénti, tudatos megismertetés, a jól felkészült peda-

gógus, vagy múzeumi szakember irányító tevékenysége. 

A művelődési házat csak a tanulók 18 %-a látogatja. 

Ez a szám figyelmeztető: nyolcadikos tanulókról lévén 

szó, városunkban elfogadott közművelődési munkamegosz-

tás szerint a gyerekek a következő évtől a művelődési 

háztól kell, hogy várják és kapják a programajánlatot. 

Folyamatos odaszoktatásukra nagyobb gondot kellene for-

dítani. 

Mindössze 9 % a zeneiskolát látogató tanulók száma. 

Tapasztalat, hogy a fiatalabb korban megkezdett hang-

szeres tanulást sokan abbahagyják, megmaradnak a mini-

mális alapoknál. Érdemes lenne feltárni ennek okát. 
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A gyermeki személyiség alakítása során a személyiség 

magatartásának alapvető irányait a magatartás és szük-

séglet szférájában próbáljuk kifejezni. 

Tudjuk, hogy a magatartás a személyiség teljességének 

megjelenése. A személyiségfejlesztés során tehát maga-

tartásformákat alakítunk; formájuk az értékek világá-
hoz való viszonyt, a társadalomhoz való viszonyt, az 

interperszonális és intraperszonális magatartásokat, 
a természet világához való viszonyt, a kulturális ma-

gatartásokat. 
"A kultura világához való viszonyulás esetében azokra 

a személyiségdiszpoziciókra, magatartásokra kell gon-

dolnunk, amelyek egyfelől a kulturális javak racioná-

lis, hatékony és kellemes élvezetéhez, másfelől a kul- 

turához való egyéni, alkotó hozzájáruláshoz szükségesek. 

A legfontosabbként a kulturális érték tiszteletben tar-

tása; a kulturális javak iránti érdeklődés; az igény és 

törekvés a kulturával való folyamatos, sokirányú és 

sokféle kapcsolatra; a kultura iránti érzékenység, nyi-

tottság; a kulturális tolerancia emelhető ki." /21/ 

Feladat tehát a kulturához való ilyen viszony kialakí-

tása, ezt a feladatot pedig csakis a közművelődési in-

tézményekkel együtt lehet végrehajtani. Fokozni kell 

népszerűségüket, látogatottságukat, a közművelődési in-

tézmények tudatos programkínálatát. 
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/A táblázatban az egész számok a gyermekek számát, 

a tizedestörtek pedig azok -tanulmányi átlagered-

ményét jelzik./ 

A közművelődési intézmények programajánlataira a ne-

velők gyakran a tanulók időhiányára hivatkoznak. A 

2.sz. táblázat adatai mégis azt mutatják, hogy a 

legjobb tanulók, akik a jó képesség mellett való-

színűleg készülnek is a másnapi órákra, a legtöbb 

közművelődési intézményt látogatják. Mi ezt a gon-

dolatot megfordítjuk: minél több közművelődési in-

tézményt látogatnak, valószínűleg annál jobb tanul-
mányi eredményt érnek el, szélesedik látókörük, igé-

nyesebbek lesznek. De jobban oda kell figyelnünk a 

közepes, vagy annál gyöngébb eredményeket elérőkre! 

/Közepesnél gyengébb eredményt a.mérőlapokon - név-

telenül - nem jeleztek./ A tanulók 5o %-a csak 1-2 

intézmény látogatását 	jelzi és ezek tanulmányi e- 

redménye a leggyengébb. Ismert, hogy legtöbbjük ki-

zárólag a mozit látogatja, szórakozási céllal. 

Ha hiszünk abban, hogy minden gyermekünk tehetséges 

valamiben, csak meg kell találnunk a formát, lehető-

séget, ahol kibontakoztathatja tehetségét, akkor sú-

lyos feladatként áll előttünk ezeknek a tanulóknak 

differenciált személyiség-megismerése, szokásrend-

szerének kialakítása, orientálása, értékelési minta 

megmutatása számukra. 
Társadalmunkban régen nem lehet  az egyes  ember magán-

ügye az, mi történik szabadidejével, ma már társada-

lompolitikai jelentőségű kérdés, hogy a munkán /tanu-

láson/ kívüli idő valóban értékes szabadidővé válik-e, 

vagy elpazarolódik ez az idő, elhalványul társadal-

mi haszna, jelentősége az egyén számára is. 
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Az időhiányra való gyakori hivatkozás miatt szükséges- 

nek éreztük a tanulók szabadidőmérlegének elkészíté- 

sét. A mérlegkészítésnél különválasztottuk az iskolai 

munkát, az iskolán kívüli kötelező elfoglaltságot, a-

mi Dumazedier-i megfogalmazás szerint csak "fél-szá 

badidő", és azt az időt kerestük, ami a kötelezően 

ismétlődő napi elfoglaltságok mellett a teljesen ön-

kéntesen választható tevékenységi formákra megmarad-. 

Megjegyzendő, hogy a "fél-szabadidő" időtartamába is  

szerepelnek a közművelődési intézmények rendszeres 

programjai, az iskolán kívüli szakkörök, nyelvtanfo-

lyamok, zeneórák. 
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Valóban sok az elfoglaltsága a tanulók 22 %-ának - 

hetente 3-4 alkalommal van kötelező jellegű iskolán 
kívüli programjuk. Tanulóink 42 %-a viszont alig 

elfoglalt, hiszen csak heti egy alkalommal vesznek 

részt szervezetten foglalkozáson, 11 %-nak pedig 

semmiféle rendszeres szabadidős elfoglaltsága nincs. 
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A tanulók i 1 -  vallanak napi időbeosztásukró.l: 

2.b.sz. táblázat 

iskolai  munka: 5-6 óra 

tanulás, kötelező tanulmányi 
elfoglaltság,otthoni 	segités: 3-5 óra 

a .l  vás :. 7-8 óra 

tisztálkodás ,étkezés : 2-3 óra 

közlekedés.: 1-1 ára 

egyéb: 

Összesen: 18-23 óra 

szabadidő, 6 -1 óra . 

A különbségek nagyok: a napi 6 óra szabadidő nagyon 

sok, az 1 ára pedig nagyon kevés. Ha az 1- 6 órás 

szabadidőt a. 194 gyerek vonatkozásában összegezem, 

a vizsgálat a következő megosztást eredményezi: 

Napi 1 2 3 4 5 6 óra szabad-
idővel ren-
delkezik 

18 

9 % 

26 

1 .4 % 

37 

19 % 

43 
22 % 

38 
19 % 

32 

17 % 

tanuló .• 

= 100 
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1-2 óra szabadidőt gyermekeink 23 %.-a tölt el. Ter-

mészetesen ezek munkanapi adatok, a hétvége időmér-

lege más lenne, a hétvégeken más is a funkciója. 
Napi 3 óra szabadidő kellemes állapot, bizonyára al- 
kalmas testmozgásra, szórakozásra, pihenésre. 4-6 óra 

szabadidővel rendelkezik nyolcadikosaink 58 %-a. 

Egy részük talán okosan hasznosítja is ;ezt, de kö-
zülük kerülnek ki az utcán rendetlenkedők, lakás-

kulcsot madzagon nyakukban hordó ténfergők, azok, 

akik nem tudnak mit kezdeni a nagy mennyiségű szabad-

idővel. 

Nem igaz hát, hogy tanulóink túlterheltek! A valóság 

az, hogy aránytalan a megterhelésük. Van egy réteg, 

amelynek valóban nagyon kevés a szabadideje, pihe-

nési, kikapcsolódási, aktív-szabadidő eltöltési idő-

lehetősége. Az iskola is mindig mindenben rájuk szá-

mít. Gyakran találkozunk ugyanazokkal az arcokkal 

szellémi versenyeken, vetélkedőn, a gyermek-tisztség-

viselőknek rendezett különböző tanfolyamokon, ügyes-
ségi játékokon, mindennemű képzésen. Az iskolák, ami-

kor a makrokulturában való jelentkezésről van szó, 

valami helytelenül értelmezett szemérmességből indít-

tatva teljesen mellékesen kezelik a személyiségformá-

lást, helyette az iskola hírnevének "védelmében és 

erősítésében" mindig az eredménycentrikusság domi-

nál. Ezért szerepelnek mindenütt a jó tanulmányi e-

redményt elérők, akik előbb-utóbb valóban túlterhel-

tek lesznek és ezért is nem találnak megfelelő sza-

badidős tevékenységi formát a náluk gyengébb tanulók, 

tevékenységi forma híján kialszik bennük a meglévő 

motiváló-ösztönző hatás is, a szervező-végrehajtó ön-

szabályozást a szabadidős kulturális tevékenységet 

nincs is módjuk megtanulni. 

Hogyan értékeljenek hát helyesen célokat, hogyan iga-

zítsák ezeket hozzá a feltételekhez, mikor tanuljanak 
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meg tervezni és saját céljukat végrehajtani? 

Idejük van a tanulóknak erre, a folyamat elsajátítá-

sához szükséges tevékenységet az iskolának, közműve-

lődési intézményeknek kell segíteni megszervezni. 

Ahhoz, hogy az iskolai munka és a közművelődési prog-

ramok között összefüggést kereshessünk, a tantárgyak 

kedveltségi gyakoriságát is mértük. 
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A válaszokban vezetnek a természettudományos tárgyak, 

mutatva gyermekeknél korán jelentkező tájékozódó, 

kereső képességet, a környezet megismerésének szükség-

letét. Tudjuk, ha a tudásvágyat okosan elégítjük ki, 

a tudásvágy bővül, kialakítva az ismeretben való gya-

rapodás önmagában jutalmazó és feszültségteremtő fo-

lyamatát, ha ezt a tudásvágyat nem elégítjük ki, ak-

kor lefékeződik, kialszik. 

Kedveltek a társadalomtudományokkal foglalkozó tár-

gyak is, ezeket követik a készségtárgyak. 
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rvek a t^ntfrgyak  kedveltsógébez:  

4.sz. táblázat  

Iskola 

Frve Ic  

1.szi 
isk. 

2.s 

isk 

3.s 

isk. 

4.s 

isk,isk. 

5.sz.6.s27.-:zi  

isk.i.sk , Össz ■  

Hen  

indokol  2 3 5 8 4 4 7 33  

Szeretem 6 la 9 12 11 9 5 62  

Érdekes 7 6 7  9 5 7 4 46  

Tanárt 
szereti  1 2 a 1 1 2. 0 7  

Tanár jól 
magyaráz  1  a a o a 1 a 2  

Változatos 	
2 tárgy  0 2 a a 2 1 7  

Ott nem 	1 kell tanul..  1. 3 0 5 1 0 11 

Kalandos 	2 o a a o 0 0 2 

Ga.:ndolkod- 	3  
tat  

0 0 O. o 0 0 3  

Ujat mond 	2,  
o a a a a o 2  

Sokat ad h 	
1 

a töm.kom.  a o 0 0 0 0 1 

Kulturát 	
1 követel  0 o a o 0 0 1  

Tetszik a 	3  
nyelv/ideg  

g o 0 o o a 11  

Szeret 	1 
mozogni  a 3 1 1  3 2. lo 

Kellemesen 	o 
e.lfára  szt 1 0 0 0 0 0 1. 

Megérteni 	1  
kö nnyü  2 1 3 2 2 2 12  

Pályaari-
entáció. 	a' a 1 2 0 1 a 4 

Hasznos 	o a 1 2 2 1 a  6 
T~dás -   

-vagy ' 	a  o o 2 o 2 2 6 
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A miért kedvelik a tantárgyat? kérdésre sok az általá-

nos  válasz: 5o % a szeretem, érdekel választ adja. 

Tanulságként két dolgot vonhatunk le ebből a tényből: 

meg kell tanítani gyermekeinket érvelni, véleményüket  

kialakítani és megfogalmazni. Tanulság az is, hogy a 

14 éveseknél jelentkező erős érzelmi motiváltságot 

- megfelelő érvekkel, véleményekkel megerősítve - ki 

kell használni, fejleszteni kell. 

Meglepő viszont, hogy mindössze 9 tanuló jelzi azt, 

hogy a tantárgyat a tanár meggyőző, magával ragadó 

személyisége miatt szereti. Szintén 9 tanuló a tan-

tárgy változatosságát, érdekességét említi érvként, 

13-an pedig a tantárgy gondolkodtató volta, ujkeresé-

se miatt jelzik kedveltnek azt. 
Figyelmeztető, hogy 23 tanuló válaszol a könnyű, ott 

nem kell tanulni variációkkal. Ezek a gyermekek nem 

szeretik az erőfeszítést, márpedig a nevelés-művelő-

dés ffblyamatában nélkülözhetetlen a nevelt részvéte-

le, közreműködése, az egyéni energiák önálló mozgósí-

tása, a tanulás vállalása és megszervezése. 

/Lásd: 4.sz. táblázatot./ 

k 
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A kérdőíven nyitott maradt a közművelődési intézmény-

ben kedvelt program felsorolásának lehetősége. Talán 

ez a tényező tette világossá, hogy gyermekeink nagy 

része nem ismeri, vagy rosszul értelmezi a program ki-

fejezést. A tanulók 53 %-a a tevékenységi formalehe- 

tőség helyett ismét intézményt jelölt. A többiek filme-

ket, tudományos ismeretterjesztő formákat, szellemi • 

vetélkedőket, művészeti jellegű foglalkozásokat, szak-

köröket és szórakoztató programokat jelöltek. 
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A szabadidős szór^kozás szórádá sa ? ár sokkal 

szélesebb. 194 tanuló, legjellemzőbb válaszai: 

r Milyen  szórakozást keresel ma adnak ? 
6.sz.táblázat 

iskola 

szó.rakoz. 

1. 
sz. 

isk. 

2. 
sz. 
isk 

3. 
sz. 
isk, 

4. 
sz. 

isk.. 

5 ,  
sz. 
is'_, 

6. 
sz. 

isk, 

7. 
sz. Össz. 

isk. 
szá / 

Nem jelez 1  o  5 1 1 o  3 11 6 

Olvasás 15 16 12 25 12. 18 9 l07 55 

Horgászás 1 0 1 1. 0 1 0 4 2 

Nazi_ 7 6 3 6 5 2. a 29 15 

Nyelvtan  1 o 0  o  o  0 0 1 0 

TV 5 5 2. 6 6 3 1 28 14 

Sport 6 12 5 15 7 7 3 55  28 

Tánc 11 1 3 1 0 2 8 26 13 

Ké p ző.müvé . 2 1 0 0 o  3 a 6 3 

Kirándu- 
lás 	 2. 4 2 1 1 1 a 11 6 

Állatokkal 	
1 

foglalko z . 0 0 0 2 o a 3 2 

Hangversen 	1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Elmegy a. 
városba 	1 0 o a 0 1 0 2 1 

Beszélget 	o 2 1 1 2 0 1. 7 4 

Barkáccol 	o: 2. 2 1 0 1 0 6 3 

Zenehall-
gatás 	o 2 7 1 11 4 3 28 19 

Aktiv ze-
nélés 	o 0 1 1 1 4 0 7 4 

Játék 	o 0 2 2 0 0 0 4 2 

Bé lye g- 
gyü•j t é s 	o 0 1 0 0 0  o  1 0 

Alvás 	o 0  o o  0 1  a  1 0 
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Ez a visszajelzés is mutatja az olvasás népszerűsé-

gét. Ellentmondás tapasztalható a mozi esetében: 

az előző 91 % helyett önkéntes szórakozásként csak 

15 % említi a mozibajárást. Kiderült, hogy a többiek 

elsősorban az iskola által szervezett mozilátogatás-

ban vesznek részt. 	 . 

Kevés a TV nézést jelzők száma, 14 %. Ez a szám nem 

reális, mögötte ott tudható az a társadalmi jelenség, 

hogy a TV műsorát megszokásból, különösebb odafigye-

lés nélkül nézik, az nem szórakozás. 

A tanulók által felsorolt tevékenységi formák között 

kifejezetten káros nem található. Az utcán, játszó-

téren való játékot már senki nem választotta /ezt már 
kinőtték/. Nem vágynak múzeumba, kevesen választanák 

a családdal való közös programot, beszélgetést. 

Ha a tevékenységvágyakat az aktívitás három fokozata 

szerint elemezzük: - passzív, csak elemi tevékenységet 

mindössze 3 tanuló választ: szeretek aludni, bemegyek 

a városba - írják. Kis számuk sem megnyugtató, számuk-

ra is ablakot kell nyitni a világ kulturája felé. 

11 tanuló nem jelzett semmilyen szórakozási formát. 

Ennek oka lehet az életkorból eredő zárkózottság is. 

"Magánügy" válaszol a kérdésre egyikük, de a gyerekek-

kel foglalkozó pedagógusoknak ismerniük kellene őket, 

tudniuk kellene a válasz elmaradásának okát és segi-

teniük kellene értelmes életmódformálásukat, zárkó-

zottságuk feloldását. 
Kényelmes egyéni kezdeményezésig 91 tanuló jutott. Ők 

moziba menők, TV nézők, zenehallgatók, ,beszélgetők. 

Egyik szórakozási forma sem negatív, vagy káros, 

mindegyikre szükség van időnként. Probléma csak akkor 

van, ha ezeket a formákat nem egészítik ki aktív, 

alkotó, önálló kezdeményezések, önmegvalósitások. De 

vajon az iskolában mindig szeretjük az aktív, kezde-

ményező embert? Hányszor kényelmesebb a végrehajtó 
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belenyugvó tipussal dolgozni! Beszélünk az aktív al-

kotásról mint elvárásról, a valóságban pedig tananyag 

mennyiségre, időzavarra hívatkozva a tanítási órán is 

elfojtjuk az aktív kezdeményezést. Ez egy a sok ellen-

tét közül, ami a közvetített értékek, elvárások és 

valóságban jelentkező értékorientáció között van. 

Mást tanítunk és más a gyakorlat. Köpeczi Béla így 

fogalmazza meg az okot és a tennivalókat: "Fel kell 

tennünk a kérdést: volt-e valaha iskola, amely úgy te-

kintett és nevelt, hogy ezt az ellentétet elkerülhet-
te volna? Ma is ellentét van a kell és a van között, 

a nevelési intézményeknek pedig az a kötelességük, 

hogy tanítsák a "kell"-t és figyelmeztessenek a külön-

bözőségekre, az ellentétek okaira. Nos könnyű az érté-

keket felmutató, ugyanakkor kritikus szellemre neve-

lő iskolát kialakítani, de ez az egyetlen szocializ-

mushoz méltó iskola és az egyetlen olyan, amely való-

ságosan nevel! Amit az iskoláról elmondtam, érvényes 

az egész művelődésügyre!" /22/ 
Nem az ellentmondások megszűnésére kell hát várnunk. 

"Természetesen a társadalom és az iskola viszonya so-

hasem lesz ellentmondásmentes. Az iskola felé áramló 

igények egyneműségére várni éppoly képtelenség, mint 

ezeket az ellentmondásokat ma teljesen kirekeszteni 

az iskolából és várni az ellentmondásmentes társadalom 

létrejöttét. 
A pedagógusnak nincs más alternatívája, mint ebből a 

helyzetből kiindulva azért az iskoláért harcba száll-

ni, amely ezen ellentmondásokkal számolva és ezek 

közepette képes az ellentmondások domináns, a fejlő-

dés tényezőit 	jelentő oldalait a jelenleginél job- 

ban erősíteni" - írja Mihály Ottó. /23/ 
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Megnyugtatóan sok az aktív, több irányú, változatos 

egyéni óhajok, szórakozási formák felsorolása. 1-1 e-

setben szerepel az úszás, horgászás is. Ezekben az e-

setekben kell kiküszöbölni az ösztönösséget, erősite-

ni kell a tanulókban a szabadidő értékes eltöltését 

elősegítő belső szabályozókat. 

A kedvelt tantárgy, közművelődési program, szórakozá-

si forma felsoroltatása lehetőséget biztositott ösz-

szefüggések keresésére. 
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A  kedvelt tangy_és  a szabadidős érdeklődés 

közötti kazapaIlL: 
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A tantárgy és a szabadidős program motivációjaként 

affektív, kognitív és effektív dimenzióba tartozó 

tényezők egyaránt megtalálhatók: 

Szülőkkel való kapcsolat érzelmi hatása: "Apukám azt 

szereti, ha jó az eredményem". 

Nevelőkkel való érzelmi kapcsolat: "Nagyon szeretem a 

tanár nénit, mindig barátságos, kedves hozzám", stb. 

Társakkal való kapcsolat: "Barátom is ezt a tárgyat 

szereti". 

' A valóság önálló megismerésére késztetés, tudásvágy, 
aktívitás, felfedezés öröme: "Ha játszom az állatok-

kal, megismerem őket, a folyóiratokból rengeteg uj, 

érdekes ismeretet lehet szerezni, felkutatni, a ter-

mészetben sok mindént lehet látni, amit könyvben nem 

tanítanak", stb. 
Önértékelés tanulásra ösztönző hatása: "Megértem a 

nehezebb muzsikát is'- ha logikusan gondolkodom, o-

kosabb vagyok", stb. 

Csoportnormák, társadalmi normák ösztönző hatása: 
"Szeretem, ha okosnak tartanak - nem akarok butább 

lenni a többieknél - jó orvos akarok lenni", stb. 

Legnagyobb számmal az affektív tényezők szerepelnek, 

kevesebb a számuk a kognitív tényezőknek és ritka az 

effektív dimenzióba tartozó motívum: a társadalmi 

normák ösztönző hatása 3 tanulónál található meg. 

Természetes, hogy a tanulóknak az a 6o %-a, akiknél 

a kedvelt  tantárgy és a szabadidős elfoglaltság nem 

találkozik, nem "elveszett'ember", hiszen szabadidős 

tevékenységük ettől függetlenül is lehet gazdag, al-

kotó, öntevékeny, de mindenképpen feladat az, hogy 

odáig fejlesszük a tantárgy /ismeret/ iránti érdek-

lődésüket, hogy az a szabadidőben is hasson, talál-

janak hozzá szórakoztató szabadidős tevékenységet. 
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Annál is inkább, mert a szabadidő a mi értelmezésünk-

ben nem idő, hanem tevékenység, amelyet indítéka tesz  

szabadidővé:  a szívesen vállalt feladat, kutatómunka, 

tevékenység a szabadidő értelmét, élményét adhatja. 

Az eddigieknél elgondolkodtatóbb a kép a kedvelt tan-

tárgy és a közművelődési intézmény programjának ta-

lálkozásakor.  
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A kedvelt tantárgy és a köznövelődési  intézmény 

2EaL an;iá1.  találkozása:  
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Ismert, hogy napjainkban a kultura birtokbavétele 

csak dinamikus módon, nyitottság alapján, igénytől 

hajtva, aktív kapcsolatokban jöhet létre. Ehhez a 

folyamathoz Vácott iskola és közművelődés részéről 

további szemléletváltozásra, tennivalók komoly át-

gondolására, lehetőségek kihasználására van szük-

ség. Az előzőekben így fogalmaztunk: az iskola 

"önellátásra" törekedve soha nem lesz képes céljai-

nak megfelelni - szüksége van a közművelődés ál- 

tal nyújtott lehetőségekre; segítse tehát intenzíveb-
ben ezek megtalálását. A közművelődés szakemberei 

pedig az önigazolást kereső vádaskodások, az elzár-

kózás helyett ismerjék meg jobban az iskolák doku-

mentumai alapján kínált lehetőségeit, gazdagodjanak 

módszerekben, keressenek érdekes formákat, erősítsék 

propaganda munkájukat - végezzék jobban feladatukat, 

így járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a gyermek felnőtté 

válása után, annak önálló tanulásában, ismeretszerzé-

sében is partnerek maradhassanak, részesei legyenek a 

majdani felnőtt önfejlesztő tevékenységének. Létszük-

séglet lesz ez az önfejlesztés: a tudomány fejlődés-

ütemében a most szerzett ismeretekkel mai diákunk al-

kalmatlan lesz a felnőttélet alkotó munkájára - akkor 

az már kevés lesz számára. 

Képessé kell tennünk önmaga fejlettségének folyamatos, 

helyes megítélésére, a szükséges tudás meghatározásá-

ra, a tudás megszerzéséhez szükséges programjának meg-

fogalmazására, a folyamat végrehajtására, az állandó 

megújulásra. Ebben a feladatban együttműködni nem 

szimpátia, vagy szándék kérdése, ez az iskola és a 

közművelődés részére is kötelező. 

Ezt a gondolatot erősítheti a következő összevetés is, 

amely a szabadidős érdeklődés és a közművelődési intéz-

mények programja közötti kapcsolatot  mutatja be. 
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L~ szabadidős érdeklődés és a közművelődési in- 

tézmények programjai  közötti kapcsolat:  
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Gazsó Ferenc szerint: "Ahhoz, hogy az iskola betölt-

hesse integráló funkcióit a gyermeki személyiség fej-

lesztésében, ismernie kell a diákok mindennapi életé-

nek jellegzetességeit, a tanulók orientációs és érté-

kelő mintáit, iskolai és iskolán kívüli társas kap-
csolatait." /24/ 

Segítsen hátaz iskola, hogy a gyermekek felismerjék 

a szórakozás, szórakozva tanulás közművelődési le-

hetőségeit, módjait. A permanens művelődés nem csak 

eszköz, hanem eredmény is. 

"Fokozott figyelmet kell fordítani a különböző ismeret-

szerző források, lehetőségek és közvetítők felismeré-

sének, használatának gyakorlására - ez a követelmény 

feltételezi az általánosan művelő iskola belső és kül- . 

ső nyitottságának fokozását. A nyitottság itt nem va-

lamiféle "kinyílás", hanem az együttműködés, kifejlett 

formájában pedig a funkcionálás és szervezeti intézmé-

nyi integráció." /25/ 

A könyv ma is a legfontosabb ismerethordozó és a mé-

rési eredmények szerint az olvasás a legnépszerűbb 

szabadidős elfoglaltság. 

Külön vizsgáltuk az olvasási érdeklődés, könyvtárláto-

gatás és a kedvelt könyvtári program kapcsolatát.  



- bo -  

OlvwsEisi érd.eklődés,könirrtárlAto_oté.  s  és a  

kedvelt kön -vTvtzri -Rrogramok kapcsolatz:  

lo.sz. táblázat  

en  e  
~ 

:a d-  
~ • 

rn 
aN 

Lf1 
al 

ti 
it) 

t- - 
áo; 

rn  

•  
N 	•  
CO 	~ 
N 	4-1 

M 
CV 

ka C- 
t-i al  

d-  
r-i  

sat  

•  

	

N 	♦  

	

CO 
	` 

	

~• 	co 

	

la 	•ri CV ri 
•• 
H 

CO  
H 

0 
H  

®  

• 
N 	~ 

: ~ 
111 	•r-1  

N  t-i H H H 0  

U! 	M 
• U] 

d- 	•r1  
a1 
CV 

CV 
CV 

Ill  
CV  

d-  fV 

.•  

co 
• 	~ 

M 	•r1  
H N 

t--- 
r4 H 

e 
 

~ 	•  
i ~  

CV 	1r1 (V (V 
M  

t-I 
tel 
H  

la  

(0 	M • co  
ri 	•r1  

(V H H r-1 r-I 
H 

Oit 
~ 

H 	0 
~ á 

'~ ~ . ~1 

~~ Os
zt
ál
y
l
ét

sz
.  

Kö
ny
v
tá
r 
 l
á-
  

t.
g
a
tó

 

Ne
m 
 k
ön
yv

tá
r
  

l
át

og
a t

ó 

.,-1  
Pi- -  0) 
LI  

® 

~ 
~ 
~ 

`O  
~  

® 
0  
OD 

 Kö
ny
v
tá
r
i  
p
re

g  

r
am

ot
 s

zí
v
es

en
  

l
át

og
a
t  



- 61 - 

Annak ellenére, hogy a tanulók 55 %-a jelezte az ol-
vasás szeretetét, keresni kellene azokat a módszere-

ket, bővíteni kellene azt az eszköztárat, amelyekkel 

a többiek érdeklődése is felkelthető, amelyekkel az 

olvasóvá nevelés lehetőségei szélesíthetők. 

A mérési eredményben mindössze 9 tanuló említ szíve-

sen látogatott könyvtári programot. A könyvtár ugyan 

nem rendezvénycentrikus közművelődési intézmény, fo-

kozott figyelemfelhívással, a tanulók könyvtári ak- 

tivitásának növelésével, önálló feladatok, kutatómun-

ka rájuk bízásával, jól irányított könyvtári órákkal 

fokozni lehet és kell az olvasni szeretők számát. 

A mérés lehetőségét felhasználtuk arra is, hogy a köz-

művelődési intézmények tervező munkáját segítve, ke-

ressük azokat az igényeket, amelyekkel ez a korosztály 

feléjük fordul. 
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A 43 beérkező igény közül 27 tanuló létező programot 
igényel, ezek az esetek a propagandamunka hiányossá-

gaira utalnak. 

16 olyan igényt olvashattunk, amelyeket teljesíteni 

kell. 

15 kiscsoportos foglalkozást, amatőr művészeti munkát, 
szakkört igényel, 1 pedig a városban nem létező spor-

tolási lehetőséget óhajt, 8 tanuló igény helyett "nem 

vállalok semmit" jelzéssel válaszolt. Számukra a mű-

velődés nem hogy igény lenne, hanem megterhelő pótfel-

adat, "vállalás", ami ellen tiltakozik is. 

A számok bizonyítják: ezek a gyerekek még nem "éhezik" 

a művelődést, ismereteik mellé még nem alakult ki tu-

dásvágy, amely  a  közművelődési intézmények felé is i-

génnyel motiválná őket. 

Lemondani nem szabad róluk. "Ez a folyamat a gyakorlat, 

a tapasztalás közben és révén megy végbe, a tevékeny-

ség új szükségletet hív életre, az új szükséglet ma-

gasabb szintű tevékenységbe torkollik - egyik kapcsoló-

dik a másikba. Iránya akkor esik egybe a megkívánható-

val, ha a társadalom objektív szükségletei a személyi-

ség szubjektív motívumaivá válnak." /26/ 

Megvizsgáltuk azt is, hogyan történik a gyermekek köz-

művelődési intézményekbe való irányítása, melyek a he-

lyi propagandamunka sikerei és hiányosságai?  

A mindennapokon a lehetőségek sora segíti a művelődési 

programokra való odafigyelést. 
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Pozitívnak tekinthető, hogy tanulóinknak több mint fe-

le maga érdeklődik a programok iránt. /Az előző össze-

vetések viszont igazolják, hogy az érdeklődés önmagá-

ban, cselekvési készség nélkül még kevés. Eredménynek 

tekinthető mégis, még akkor is, ha gyakran megmarad 

hajlandóságnál és a programon való részvételig nem min-
den esetben jut el./ 

Az önálló érdeklődés valószínűleg a plakátok, hirdető 

táblák elolvasását jelenti, az ezzel való hasonló mé-
rőszám is erre utal. 

Rendkívül kevés a szülők és a társak figyelemfelhívó 
hatása. Erre a következő mutatóknál visszatérünk. 

Fel kell azonban figyelnünk arra, hogy tanulóinknak 

mindössze 18 %-a jelezte a pedagógus figyelemfelhívó 

szerepét. Tudjuk, hogy ez a szám így nem igaz. Azonban 

tapasztaltuk az iskolarádiókban elhangzó pedagógus 

"konferálás"-t, a szünetvégi sorakozásoknál a többszáz 

gyermek előtt elkiabált "közművelődési hírek"-et, vagy 

az osztályközösség előtt óra végén ledarált, melléke-

sen elmondott információkat. Ezekből egyetlen gyermek 

sem érzi, hogy az a művelődési forma neki és csak neki 

szól, hogy azt az ő tanára ajánlja neki. 

Ezt a gondolatsort folytathatjuk azoknak a mutatóknak 

a vizsgálatánál, amelyek azt mutatják, kivel beszélik  

meg gyermekeink közművelődési élményeiket?  
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A személyre szóló nevelői figyelemfelhívás jelentősé-

géről eddig mondottakat kiegészíthetjük: a nevelői ér-

tékelő megerősítés is sajnos elmarad. 

Amikor az iskolák igazgatóival és pedagógus-kollektívák-

kal beszélgettünk e mérés eredményeiről, vita nem ala-

kult ki, inkább az önigazolás-keresés volt a jellemző. 

Időhiányra, tananyag mennyiségre, túlterhelésre hivat-

koztak. Mindez igaz. Mégis látnunk kell, hogy az iskola 

tőlünk, nevelőktől is uj feladatokat vár. 

"Az iskolai nevelés feladatköre is kiszélesedik. A régi 

iskola elsősorban a továbbtanulásra és a munkára, a 

foglalkozásra való felkészítést vállalta. A politiká-

tól, a közélettől inkább távoltartotta növendékeit, 

ami nagyon is megfelelt a kizsákmányoló, uralkodó osz-

tályok érdekeinek. A szabadidő-tevékenységre való fél-

készítésnek korántsem volt olyan jelentősége, mint je-

lenleg, amikor a munkaidő csökkenése általános tenden-

cia és ezért a tartalmas élet feltétele a szabadidő mű-

velt, személyiséggazdagító, a munkatevékenységre is al-

kotóan visszaható eltöltése." /27/ /Ágoston György/ 

Mihály Ottó is elképzelte a pedagóguspálya megújulá-

sát: "A szocialista nevelőiskola megvalósítása megkö-

veteli, hogy pontosan és "kíméletlenül" meghatározzuk 

a pedagógus iskolában töltendő idejét. Ebben az idő-

ben minden gyermeknek álljon rendelkezésére, akár az 

"én osztályom", akár nem; figyeljen minden gondra, a 

szomorú gyermek megvigasztalásától a "rendbontó" fe-

gyelemre nevelésétől, a nehézségekkel küzdőkkel való 

konzultáción át egészen a "közművelődési teendők", sza-

badidős programok megszervezéséig, mert az iskolai 

idő minden percében szolgálatban van, "megszólitható", 

"rendelkezésre áll." Legyen azonban vastörvény, hogy 

kizárólag olyan feladatokat végezzen, amely a nevelés-

hez tartozik, s hogy számára éppúgy biztosítva legyen 
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az elmélyült munkához a.csendes szoba, a rövid pi-

henésekhez szükséges "klub" és főleg az, hogy pon-

tosan kezdhesse saját és családi életét. A hajszolt 
pedagógus nem nevelő! ", /28/ 

Ma még ez a nevelői életforma csak álom, de a gyer-

mekért való felelősségünk ma is kötelez. 

Érdekes eltérés, hogy amíg a művelődési programra a 

barátok 4 %-a hívja fel a figyelmet, addig az élmény 

barátokkal való megbeszélését a tanulók 85 %-a jel-
zi. 

Figyelmeztető tény viszont, hogy amikor az úttörő 

mozgalomban évek óta beszélünk feladatként az őrs 

baráti közösséggé alakításáról, a mutatók még mindig 

annyira távol állnak egymástól. Elgondolkoztató azok-

nak a gyerekeknek a válasza, akik nem osztják':meg él-

ményeiket senkivel. Ezek zárkózott, társtalan gyere-

kek. Az egyedüllét, a bensőséges barát hiánya előbb-

utóbb devianciában jelentkezhet náluk: dacot, ellen 

szenvet, feszültséget, keserűséget válthat ki belő-

lük, amelyeknek megnyilvánulási formáit már rendsze-

rint félreértjük. 

Vajon tudnak-e róla nevelőink, hogy a névtelen 194 ta-

nuló közül ki az a 11? 

Az ifjúság nevelésének, az önnevelés szokásának másik 

nagy színtere a család. 

Ezért is tettük fel azt a kérdést a gyerekeknek, hogy 

melyik közművelődési lehetőséget látogatják szüleik-

kel együtt?  
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Melyik közmüvelődési lehetősé et 16.to c.tják a  

szüleikkel együtt ?  
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A család ilyen irányú felelősségét közművelődési 

törvényünk is deklarálja. Tudjuk azt is, hogy a pél-

da, a minta ereje különösen gyermekkorban válik meg-
határozóvá. 

Ugyanakkor napjainkban tapasztaljuk, hogy jelenlegi 

gazdasági helyzetünk, életforma-változásaink nem 

kedveznek a művelődési szokások kialakításának - 

néha még azok megtartásának sem. Sokszor szükség-

ből lett "divat" a mellékállás, a művelődési formá-

tól időtrabló egyéb jövedelemkiegészítő forma, az 

időhiánynak pedig szinte minden esetben kérosodója 

a gyermek. "Minden vizsgálat azt bizonyítja, hogy 

az értékrend nagyon korán kialakul, ami arra fi-

gyelmeztet, hogy az értékelsajátítás és a szocia-

lizáció kérdései gyermek- és serdülőkorban függnek 

legszorosabban össze, s hogy egyáltalán nem mester-

kélt az értékrendszer "tanulásának" kérdését fel-

vetni. Kérdés, hogy erre ki tanít? A család, az is-

kola, az információs közösség, a tömegkommunikáció, 

a kulturális intézmények, a társadalom? A kutatások 

azt bizonyítják, hogy megnő a család szerepe, de a 

családot is fel kell készíteni arra, hogy alkalmas 

legyen a tudatos értékelsajátításban való részvé- 

telre." /Köpeczi Béla: Érték, értékrend, művelődés - 

Művelődési Nyári Egyetem, Szeged/ 

A számok figyelmeztetőek. Beszélni kell erről a szü-

lőkkel is. Az pedig már megdöbbentő, hogy a kiegészí-

tés lehetőségét két gyermek a következő családi-mű-

velődési forma leírására használta: május elsejei 

felvonulás és cukorkát venni. Micsoda szegényes, ha 

eddigi életében csak a május elsejei felvonulás, vagy 

egy valószínüleg kisgyermekkori cukorkavásárlás je-

lentette a közös családi élményt! 
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Városunkban hasonló témában ilyen jellegű felmérés ed-

dig nem történt. Az eredmények és eredménytelenségek 

elemzésekor fontosnak tartottuk újra és újra hangsú-

lyozni: a cél nem maga a felmérés. A cél tehát a fi-

gyelemfelhívás volt, a tényfeltárás mellett az útke-

resés is. 

Amikor az iskola és közművelődés kapcsolatának helyze-

tét vizsgáltuk, nem akartunk az aránytévesztés hibá-

jába sem esni. Tudjuk, hogy az iskolának a közművelő-

déssel való kapcsolata a megújulásnak csak egyik útja. 

A szocialista iskola kialakításához az iskolának ma-

gának kell majd megújulnia: az eddigi-képzést legfon- 

tosabbnak tartó - szemlélet helyett előtérbe kell ke-

rülnie az aktivitásnak, a gyermek személyiségéből ere-

dő fejlődőképességnek, ezt kell önalakító, önfejlesztő 

képességgé fejleszteni. Változást kell elérnünk gyer-

mekeink általános értékrendszerének fejlődésében is. 

Az értékeket nem csak ismerniük kell, ezeknek mérle-

gelése, a döntési képesség kifejlesztése, az ebben va-

ló önállóság kialakítása nélkülözhetetlenné válik. 

Mihály Ottó így ír értékrendszerünk zavarairól: 

"Napjaink iskolája célértékeit, célrendszerét, szere-

peit, műveltségi tartalmát és magatartási elvárásait 

tekintve bizonytalan, működési zavarokkal küzdő szer-

vezet. Jellegét tekintve tanuló iskola..., amely ma 

már csak részlegesen és esetlegesen képes eleget ten-

ni az egyre karakterisztikusabban jelentkező, bár ko-

ránt sem egyértelmű kihívásoknak. Az iskola természe-

tesen mai működésével is közvetíti a kultúrát és fej-

leszti a személyiséget, de a társadalom követelmé-

nyeinek a változó körülmények között megfelelni képes, 

dinamikus magatartásokkal rendelkező személyiség fej-

lesztéséhez ez már elégtelennek tűnik." /29/ 
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Az értékek elsajátításának, fejlesztésének folyamata 

hosszantartó, tudatos munka, a fejlesztés elemeinek 

dialektikus egyinásbakapcsolását jelenti. Meg kell is-

merni ezeket az értékeket, el kell őket fogadni, po-

zitív érzelmi viszonyt kell hozzájuk alakítani, az 

akaratlagos végrehajtáshoz való belső késztetést fel-

kelteni, tájékozódási, szelekciós képességet kiala- 

. kítani. 
Az önművelő képesség kifejlesztésében az ezzel kapcso-

latos értékrend felépítésének is ez az útja. 

A jövő útja megtalálható a ma iskolájának küszködő - 

változó - fejlődő mindennapjaiban. Sokban nem újat 

kell alkotni, hanem az eddigit kell másként, jobban . 

végezni. 
A tanítási óra ismeretközlését úgy kellene megvalósí-

tani, hogy az ott szerzett ismeretek tovább motivál-

janak, tudásvággyá válhassanak. 

Az iskola jelenleg is meglévő szabadidős közösségeit 

igazán önkéntessé kell tenni,  az egyéni tehetség, a 

kreativitás kibontakoztatásának széles skáláját kell 

ezekben a közösségekben biztosítani. Mindez alapvető 

változást hoz létre az iskola belső hangulatában, de-

mokratizmusában is. 
"Az iskola szabadidő-tevékenység és a közművelődési 

együttműködés kibontakoztatása ugrópontja a szocialis-

ta pedagógus-diák viszony alakulásának is. Minél in- 

kább bevonja az iskola nevelési hatókörébe a diákok 

szabadidejét, annál kevésbé viselik el azok az elavult 

autokratikus pedagógiai módszereket. Illetve minél 

demokratikusabbá válik a pedagógusok vezetési stílu-

sa, annál kedvezőbb légkör alakul ki a diákok szabad-

idő-tevékenységének iskola szervezéséhez és orientá-

lásához." /3o/ 
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A nevelés-oktatás, ér tékalakítás, életmódformálás 

nagy munkájában . a társintézményeknek, társadalmi és 

tömegszervezeteknek összehangolt, együttes tevékeny-

ségére van szükség. 
Az iskolán belüli szabadidős tevékenység bővitése 

nem jelentheti az önellátásra törekvést. A széles 

kapcsolatrendszerben a közművelődési intézményeknek 

helyet kell kapniuk és vállalniuk kell az együttmű-

ködést. A két intézményrendszer ne elszívó jelleggel 

tevékenykedjen: ne egymástól akarja "elszeretni" a 

tanulókat, hanem a békés egymás mellett élés, baráti 

segítségnyújtás elvével egymást kiegészítő, ösztön-

ző, együttes fejlesztést és önfejlődést biztosító, 

közö's célért tevékenykedő rokonintézménnyé kell vál-

nia. 
Az iskolának az elmondottak értelmében és érdekében 

egy teljesen új funkciót kell vállalnia. Feladata 

- és az iskola feladata - megszervezni a különböző 

művelődési intézmények, kommunikációs eszközök együtt-

működését, a tanulókra gyakorolt egységes célú, tar-

talmú hatásrendszer megteremtése érdekében.Ez J telje-

sen új, ezideig nem létező feladata a má "nyitott" 

iskolájának. Erre fel kell készülnie, alkalmassá kell 

válnia. 
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2. Eredmények összevetése a hipotézissel, feladat-

meghatározás  

A mérés eredményei igazolták hipotézisünket. 

Közművelődési intézményeinkben sok még a kihasználat-

lan lehetőség, az iskola és a közművelődési intézmé-

nyek közötti kapcsolat nem kielégítő. 

Sántha Pál: Az iskola és a közművelődési intézmények 

című könyvében felsorolja azokat a fejlesztési tenni-

valókat, amelyekkel a nevelőmunkát segítő együttműkö-

dés távlati koncepciója megvalósítható. Hivatkozik a 

már folyamatban lévő és a tervekben szereplő, egymás-

sal összefüggő tennivalók átfogó rendszerére, amelyek-

kel a tanórán kívüli nevelés ma még nagyon problema-

tikus gondjai megoldhatók lennének. 

Jó tudni, hogy a neveléselmélet kutatói és közoktatás-

közművelődéspolitikánk vezető képviselői igyekeznek 

világos utat megfogalmazni. Addig is azonban, amíg e-

gész közoktatási rendszerünk alkalmassá válik a megé-

rett követelmények telesítésére, szűkebb környezetünk-

ben, iskoláinkban is keresnünk kell az aktuális gondok 

megoldásának módját, az előrelépést szolgáló tenniva-

lókat, lehetőségeket. 

Ezért fogalmaztuk meg Vác városban a tényfeltárást kö-

vetően a közeljövő legfontosabb tennivalóit. 

A mérések alapján is megállapíthattuk, hogy az oktatá-

si folyamatokban még nem kaptak méltó helyet a nevelés, 

a személyiségformálás eszközei, ebben a tevékenységben 

az iskola kevés segítséget igényel a közművelődési in-

tézményektől. 
Feladatunk, hogy ez a kapcsolatrendszer a továbbiakban 

legyen kétoldalú, rendszeres, átgondolt. 

Az eddiginél sokkal nagyobb gonddal kell foglalkoznunk 

a viszonylag sok szabadidővel rendelkező, gyengébb ta-

nulmányi eredményt elérő tanulók képességfejlesztésével, 
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önművelési igényének kialakításával, a számukra ren-

dezett kulturált szórakozási formák megtalálásával, 

tehetséggondozásukkal, közművelődési intézményekbe va-

ló irányításukkal. 

Pedagógusainknak többet kell tenni a családok megis-

merése érdekében, jobban kell befolyásolniuk a család 

nevelő tevékenységét, fokozni' a szülők ilyen irányú 

felelősségét. 
Tény, hogy a család intim, közvetlen nevelőhatása a 

vizsgált életkorra lecsökken. Ritkulnak a  gyermekkel  

való közös élmények is. Megerősödik, kiéleződik a 

gyermek elszakadási folyamata, ami nemcsak a 14 éves 

gyermek, de sok szülő számára is súlyos konfliktussal 

jár. Ritkulnak a közös beszélgetések és nem csupán a 

közművelődési élményközös megbeszélései lesznek ke-

vesebbek, de a minden téren való szót értés is megrit-

kul. Ezt a folyamatot meg kell könnyíteni a szülő szá-

mára is, a gyermek életkori sajátosságainak idejekorán 

való megismertetésével, az okos, türelmes szülői maga-

tartás elsajátíttatásával kell átsegíteni gyermeket és 

szülőt a konfliktusok, feszültségek sokaságán. 

Csakis ezzel a magatartással tudja a szülő megtartani, 

illetve az átmeneti nehézségek után visszakapni gyer-

meke bizalmát, együttműködési szándékát, így válik 

majd néhány - esetleg viharos - év után újra kiegyen-

súlyozottá a család légköre. 
Pedagógusfeladat tehát a szülők nevelési partnerré való  

alakítása is.  

Szükségessé válik az iskolák közművelődési munkájában 

tevékenykedő nevelők sokszínű tevékenységének koordi-

nálása, rendszerbefoglalása. Fokoznunk kell nevelőink 

közművelődési tájékozottságát, a közművelődés hatásá-

val, szerepével kapcsolatos szemléletformálását, figye-

lemfelhívó szerepük hatékonyságát. 
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Miközben erősíteni kell a tanítási órán kívüli közmű-

velődési lehetőségek számát, az iskola és a közműve-

lődés erősítése érdekében a közművelődési intémény-

látogatás számára és minőségének javításával fokozni 

kell az együttes nevelés hatását. 

Az intézményekben szervezett élményszerű, kiegészítő 

ismeretszerzést, ismeretelmélyítést célzó látogatások 

egy része a teljes tanulócsoportok számára szervezett. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani ezeknek a tudatos 

pedagógiai előkészítésére,a befogadást elősegítő elő-

zetes információk megfelelő biztosítására, a "kivonu-

lások" helyett a nevelés tartalmi célkitűzéseit szol-

gáló közös nevelési, művelődési élmény biztosí tására. 

Az iskola csak úgy tudja differenciáltan kiterjeszte-

ni szervező-nevelő munkáját a tanulók szabadidejére, 

közművelődési tevékenységére, ha a pedagógusok fokozott 

figyelmet fordítanak a programválasztás kötelező, il-

letve ajánló jellegére. Az egyes tanulók személyiségé-

nek, "tűrő"- és befogadóképességének megismerése után 

lehet csak feszültségmentesen a jó ügy szövetségesének 

megnyerni tanulóinkat. Tudni, ismerni kell gyermekeink 

közművelődési intézményekből való távolmaradásának o-

kát, a mennyiségi-minőségi szemléletváltozás, az igé-

nyesség fejlesztésének módját, a megfelelő módszerek 
kiválasztásának idejét és formáját, amelyekkel hatéko-

nyabban lehet ösztönözni gyermekeinket a közművelődési 

tevékenységre. A közművelődés dolgozóinak pedig alapo-

sabban kell ismerniük az iskolatipusok ismeret- és kö-

vetelményrendszerét, ahhoz kell alakítani ajánlásai-

kat. 
Az együttműködés hatékonyságát erősítené az is, ha a 
közművelődés szakembereit közvetlenül, folyamatosan és 

rendszeresen sikerülne bevonni az iskola életébe, a 

gyermekek szabadidő-foglalkoztatásába. 
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Ilyen módon ők is megfordulnának az iskolában, megis-

mernék ezek belső életét, hangulatát, örömeit. és gond-

jait. 
Ez a módszer azonban nem helyettesítheti a tanulók 

közművelődési intézményekbe való irányítását, hiszen 
a befogadás mellett az útkeresést, a "kapunyitást" is 

meg kell tanulniuk gyermekeinknek. 

Fokozott figyelmet kell fordítanunk tanulóink helyes 

időgazdálkodására, az időgazdálkodásra nevelésre. 

Erőteljes feladatunk a közművelődéssel kapcsolatos  

helyes motivációalakítás, a pontos célmeghatározás, 

az elérendő részfeladatok kitűzése, a gyermekek önma-

guktól való igényes követelményrendszerének kialakí-

tása, a szabadidő eltöltésének hasznos módjára.taní- 

tás, érdeklődésalakítás, szórakozva művelés, annak ki-
alakítása, hogy gyerekeink a szórakozást értékes célok-

hoz vezető tevékenységben és ne ahelyett keressék. 
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3. A felmérés elemzése óta bekövetkezett változások,  
az egyes iskolák felmérési eredményeinek elemzé-

se, a felmérés és elemzés hatása  

A felmérés eredményeinek elemzése óta egyes iskoláink-

ban jól érzékelhető változások történtek. 

A legerőteljesebb a fejlődés a 7.sz. iskolában. 

Az iskola lakótelepi környezetben, a felmérés elvég-

zésének évében kezdte meg munkáját. A lakótelep az el-

mult 5 év alatt  épült fel, a város egyetlen ilyen jel-

legű lakókörzete. A hagyományos panelházak sivárságát 

oldja a barátságos környezet: a játszótér fából fara-

gott berendezése, a parkosítás, a gyermekek részére 

elkészült KRESZ-park. A Duna lo perces sétával elér-

hető innen, a lakótelep egy részének ablakai pedig a 

Duna főágára nyílnak. A tanulók 4 iskolából kerültek 

át a lakótelep iskolájába. A tanulói és nevelői közös-

ségek hiányát, az új lakóközösségek feszültségeit is 

jelezték az iskola alacsony eredményt mutató mérőszámai. 

Az iskola nem nevelési központ, de épülettömbjében ke-

rült elhelyezésre az óvoda, a lakosság igényeit is ki-

szolgálni hivatott sportcsarnok, a környék számára lé-

tesítendő könyvtár. Itt kezdte meg tevékenységét a vá-

rosban az első, iskolai félfüggetlenített közművelő-

dési felelős. Érdekesség az, hogy munkája mellett út-

törőcsapatvezetői feladatokat is ellát. 

Az iskolában dolgozó pedagógusok tudják, hogy környe-

zetükben más,, közművelődési célokat szolgáló intézmény 

nem fog létesülni, az intézménynek a tanulók és a fel-

nőtt környezet számára ilyen jellegű szolgáltatásokat 

is nyújtania 'ken,  ezért az iskolában közel 600 ezer Ft 

értékű könyvtárat, filmvetítésre alkalmas helyiséget,. 

barkácsmühelyet, játékszobát alakítottak ki. Rendel-

kezésükre áll egy szép sportcsarnok, az iskolaépület 

több célra alkalmas termei, folyosói. 

Terveik között szerepel klubhelyiség kialakítása, a 

képzőművészeti kiállítások feltételeinek bővítése, 
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fotolabor kialakítása, zenehallgatás és nyelvtanulás 

céljára alkalmas laboratórium létesitése, zenés 

rendezvényeikhez megfelelő elektromos berendezés, a 

propagandamunka javítását célzó technikai berendezés 

beszerzése. 

Az alapvető, nélkülözhetetlen személyi feltételeket 

a már említett egy félig függetlenített dolgozón kí-

vül az iskola nevelőtestülete biztosítja. 

Nehezíti körülményeiket, hogy bérre, tiszteletdíjra, 

óradíjra jelenleg nincs pénzük, így a nevelőtestület 

azt a munkát - a hétvégeken is - társadalmi tevékeny-

ségként végzi. A többlet tevékenység a nevelőknek mó-

dot ad arra is, hogy a szaktárgyukban rejlő többlet 

lehetőségeket keressék. 

Céljaik megfogalmazásakor gondoltak arra is, hogy a 

lakótelepen minden korosztály megtalálható, ezért é-

letkorokra vonatkozó és integráló jellegű célok egya-

ránt megfogalmazódtak. A gyermekkorosztály számára fő 

feladatuknak tekintik a természeti és társadalmi kör-

nyezet felfedezését, a növekvő testi és szellemi igény 

kialakítását és kielégítését, a fokozódó érdeklődés 

megfelelő tartalmú kitöltését, a gyermekkor társadal-

mi szerepei, a szocializáció folyamata közösségi fel-

tételeinek megteremtését. 

Az ifjú korosztály szellemi kapacitásának mozgósítá-

sát, a testi és szellemi tevékenység igényalakítását 

és kielégítésének segítését, a felnőtt modellel való 

együttélés gyakorlatának megkönnyítését, a pályaalapo-

zás segítését, a felnőttkori szerep megalapozását tű-

zik ki célként. 

A felnőttek számára a kulturális javak birtokbavételé-

nek lehetőségeit, a testi és szellemi tevékenység igé-

nyének fokozását, ébrentartását és gyakorlását, a to-

vábbképzés lehetőségeinek bővitését kivánják biztosí-

tani. 
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Gondolva az idősebbekre is, az összegyűjtött tudás 

értékmegőrző-felhasználására, a tapasztalatok átadá-

sára, az értelmi és érzelmi adakozás lehetőségeinek 

bővítésére, az időskor új szerepeinek gyakorlására 

igyekeznek lehetőségeket biztosítani. Integráló jel-

legű céljaik között helyet kapnak a pszichikus sta-

bilitás, az értelmi és érzelmi képességek, az álló-

képesség fejlesztése, az ismeretek, képességek állan-

dó megújítására való beállítódás is. 

Természetesen a célok nem csak egy évre fogalmazód-

tak meg, teljesítésük megkísérlése legalábbis közép-

távú feladatokat jelent. Tevékenységi formáik vál-

tozatosak. Szórakoztató, kulturális, művészeti lehe-

tőségek, szakkörök, tanfolyamok, bemutatók, előadás-

sorozatok, barkács- és szabás-varrás szolgáltatások, 

sportrendezvények, családi jellegű programok váltják 

egymást. Hetente kétszer mozifilmet vetítenek, gyak-

ran hívnak előadó-művészeket, alkalmanként író-olva-

só találkozókat rendeznek, lakótelepi Ki mit tud? 

szervezését tervezik. Játszóház sorozatot indítottak, 

néptánc és disco rendezvényeket kínálnak. 

"Ujvárosi Galéria" címmel kortárs képzőművészeknek 

biztosítanak kiállítási-bemutatkozási lehetőségeket. 

Az intézményben hangszertanulásra, nyelvtanulásra 'van  

már módja gyermekeknek és felnőtteknek. 

Pedagógiai, társadalmi, természettudományi és egészség-

ügyi előadássorozatot indítanak. 

Sportjellegű lehetőségeik közül máris nagyon népszerű 

az asszonytorna, aerobik, asztalitenisz és sakk lakó-

telepi kupa. Tervezik a családi sportrendezvényeket, 

túrákat és a "futatelep" kocogómozgalom megindítását. 

Programjaik szervezésében, lebonyolításában valamennyi 

közművelődési intézmény szívesen segíti az új intéz-

ményt. Ennek fejében elvárják és meg is kapják az ott 

dolgozók szervezőmunkáját a társintézmények rendezvé- 

nyeire. 
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A nevelőtestületnek j0 %-a a felkészültségi hiányos-

ságok miatt nem bírja a jelenlegi megterhelést, vagy 

nem kíván részt venni a sokszínű munkában, kizáró-

lag a tanítási órák megtartására korlátozza tevékeny-

ségét. 

Az intézmény vezetés határozott állásfoglalása, s a 

kollektíva egyre erősödő követelményrendszere követ-

keztében ezek egy része megválni készül az intézmény-

től. A személyi változásokban az intézmény vezetés a 

tudatos munkatárs választás elvét igyekszik megvaló-

sítani. A válogatásban segítik őket azok a tényezők, 

hogy a városban pedagógus továbbképző és vezetőképző 

kabinet is működik és hogy a város, a városkörnyék 

bőségesen ellátott pedagógusokkal /Budapest kisugár-

zása, illetve a Tanárképző Főiskolák - Zsámbék, Esz-

tergom - közelsége nyomán/. 

Az iskola 3 év alatt elért eredményei reményekre jogo-

sítanak: az iskola történetének második évében a 

tanulmányi munkában egyértelmű utolsó helyről a közép-

mezőnybe zárkóztak fel, az 1983-as Tudományos-Techni-

kai Uttörőszemlén tanulóik szép eredményeket értek el. 

Világosan megfogalmazott céljaik, tenniakarásuk biz-

tosíték a további fejlődésre is. 

Az l.sz. iskola a mérés során a többiekhez viszonyít-

va közepes eredményt mutatott. 

Az iskola külvárosban működik, amelyben már részt kap 

az új családi házakat magában foglaló "kertváros" is. 

Lakosságának összetételét is meghatározza az a tény, 

hogy minden társadalmi réteg gyermeke látogatja az  is-

kolát, mely két külön épületben, egymástól körülbe-

lül tíz percnyi távolságra van. Iskolájuk egy része 

új, viszonylag korszerű, de a régi épületrész elavult, 

nehezen tehető otthonossá. 
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A nevelőtestületben kiválóak a természettudományos 

,tárgyakat tanító nevelők, ezt a tényt a tantárgyak 

kedveltségét bizonyító összegezés is mutatja. 

A tanulók csak ebben az iskolában jelezték a gondol-

kodás, az új ismeretek megszerzésének örömét, a köz-

művelődési intézmények kedvelt programjai között en-

nek az iskolának a legtöbb tanulója jelezte a tudo- 

mányos - ismeretterjesztő előadások népszerűségét. 

Pröblémáik vannak a készségtárgyakkal, márpedig a 

teljes emberi személyiséghez a testmozgás, az ének-

zene szeretete, a képzőművészet élvezete is hozzátar-

tozik. 

A közművelődéshez, szabadidő szórakoztató-önművelő 

eltöltéséhez való pozitív gyermekviszony kialakítása 

érdekében igen sokat tettek az elmúlt két évben. 

9 szakkörük közül 4 tantárgyi, 3 művészeti, 1 techni-

kai jellegű, 1 pedig az olvasás-szeretet, könyvtáris-

meret szolgálatában áll. 
Egy év alatt önálló könyvtárat létesítettek hangulatos 

olvasósarokkal, szakszerű katalógus rendszerrel. 

Nagy eredmény, hogy az iskola régi 3 napközis helyi-

ségét magában foglaló önálló épületét felújították 

és átalakítás után itt ebben a tanévben önálló köz-

művelődési klubot rendeztek be. 
A klubban rendeznek minden közművelődéssel kapcsola-

tos tevékenységet, péntek délutáni rendszeres program-

jaikat, amikor filmvetítések, mesedélutánok, zenehall-

gatások színesítik a választékot. Ilyenkor hívják be-

szélgetésre városunk nevezetes embereit, a közművelő-

dési intézmények dolgozóit is. 
Az elmult időszakban kézimunka kiállítás volt, itt 

rendezték meg a "Ki tud többet városunkról" című ve-

télkedő iskolai döntőjét, ahonnan a győztes csapat a 

városi döntőn képviselte az iskolát. 
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Nagy népszerűségnek örvendett az Európa országait be-

mutató diavetítéses élménybeszámoló és hallatlan si-

kere volt a szlovák nemzetiségi hagyományokat bemuta-

tó kiállításuknak. 

E kiállítás anyagát a tanulók gyüjtötték.össze szüleik 

és nagyszüleik emléktárgyaiból, amelyek a múzeum mun-

katársainak segítségével kerültek elhelyezésre. A gyűj-

tés, rendezés., kiállítás megtekintése közben a tanu-

lók aktív kapcsolatba kerültek családjuk nemzetiségi 

hagyományaival, gazdag és értékes anyagot mutathattak' 

be az érdeklődőknek. 

A kiállitás ideje alatt rendezték meg iskolájuk szava-

lóversenyét is. 	. 
Január hóban "Szüleink alkotásai" címmel szintén gyer-

mekgyűjtés eredményeként kerültek bemutatásra a körzet 

felnőtt lakosságának amatőr próbálkozásai. A cél nem 

a "művészieskedés" terjesztése, hanem a hasznos szabad-

idő eltöltés lehetőségeinek megmutatása, a kedvébresz-

tés a csoportos fafaragásra sokszorosító grafika alkal-

mazására, kerámiatárgyak készítésére. 

A tervek között szerepel pályaválasztási vetélkedő, 

farsangi összejövetel, politikai témájú vetélkedő, az 

iskola névadójára emlékező rendezvénysorozat /II. Rá-

kóczi Ferenc/, a tavaszi társadalmi ünnepek megrendezé-

se, a költészet napjáról való megemlékezés is. 

A klub programja elsőéves próbálkozás. 
Terveik között szerepel a környék felnőtt lakosságával 

való kapcsolaterősítés, a nekik szóló programjavasla-

tokkal a klub felnőttek számára való megnyitása is. 

Szép elképzelésük, hogy a közművelődési klub tágas ud- 

varát erdei múzeumnak rendezik be, betelepítik a kör-

nyék jellegzetes növényvilágával, köztük kis pihenő-

helyeket kívánnak létesíteni. 

Gazdag terveik azonban a nyitottságnak csak egyik for-

máját tartalmazzák. Ez a nyitottság azonban "belterjes", 

a városban meglévő területi távolságokra hivatkozva 
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nem bővítik, erősítik tudatosan és tervszerűen a köz-

művelődési intézményekkel való kapcsolatukat. Érvelé-

sük ugyanúgy kevéssé megalapozott, mint. a tanulók idő- 

zavarára való előző hivatkozás. Vác kisváros, közmű-

velődési intézményünk. legfeljebb félórás kellemes sé-

tával a város valamennyi pontjáról elérhető. Igy ta-

nulóik csak a saját iskola által nyújtott lehetősé-

geket ismerik meg, nem tanulják meg a "kapunyitástat, 

csak egyes tanulókban alakulhat ki a közművelődés e-

gyéb eszközeivel való élés készsége. A pozitív kez-

deményezések mellett meghúzódó "élnyitottság" igazi 

oka az iskola saját' dicsőségére való törekvés, az i-

gazi tartalom mellett bizony megtalálható a látványos 

rendezvény-centrikusság is, igy az igazi cél nem min-

díg a gyermek és annak nevelése, hanem az iskola -

igáz, hogy kemény munkával elért - sikereinek növe-

lése. 
Próbálkozásaik, kezdeményezéseik elismerést érdemelnek, 

de ezek nem zárhatják ki az egyéb közművelődési lehető-

ségekkel való kapcsolat kiépítését. 

A 6.sz. iskola lakókörzete szintén külváros, de a la-

kosság összetétele más az előzőnél. 

Ez a város egyik valamikori szegénynegyede, ahol a tár-

sadalmi változások sok előrelépést hoztak ugyan, de a 

lakosság mobilitása minimális maradt. A lakosság több-

sége fizikai dolgozó, értelmiségi szülő alig találha-

tó. Nagy az iskola szétszórt település-körzete /Naszály-

hegy oldalában szétszórtan épült házak/, ez szintén 

komoly gondokat okoz. 

Az iskola a felmérés időszakában a századforduló ide-

jén létesült épületben működött, azóta új, korszerű é-

pületszárnnyal gazdagodott és korszerűsitették a régi 

épületrészt is. 

A nevelőtestület rendkívül kemény erőfeszítéseket tesz 

a tanulmányi eredmények emelése érdekében, igen sok a 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulójuk. 
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Eredményeik eléréséhez sokkal több nevelői munkára van 

szükség, mint a város többi iskolájában. 

Sporteredményeik említésre méltóak. Érdekes összehason-

lítás, hogy a 3.sz. iskola sporttagozatos osztályának 

mérésekor a tanulók 33 %-a jelezte a testnevelés ked-
veltségét, míg ennél az iskolánál mért osztály 5o %-á-

nak kedvelt tantárgya a testnevelés. Közműveltségi 

irányultságuk alacsony szintű. Nem, vagy keveset láto-

gatják a közművelődési intézményeket, a kedvelt tan 

tárgyhoz csak 1 tanuló talált a közművelődési intéz-

ményben megfelelő programot, pedig a mérés eredménye 

szerint itt a legmagasabb a nevelők figyelemfelhívó 

szerepe. A 25 tanuló közül csak kettő jelez családi 

közművelődési programot, mindkettő a mozit. . 

Ez azért is elgondolkodtató, mert a környéken a társa-

dalmi mobilitás mellett a földrajzi mobilitás is kicsi, 

a mai szülők nagy része 15-2o évvel ezelőtt ennek az 

iskolának volt a tanítványa. A körülmények miatt az 

iskola az országban elsők között próbálkozott meg az 

egész napos iskola megvalósitásával. Az 1972-es párt-

határozat alapján 9 éve vezették be az iskolaotthonos 
oktatási formát, amelyet 1-3. osztályban ma is gyako-

rolnak. Ebben a formában lo órán keresztül tervezett 

pedagógiai hatás alatt  vannak a tanulók, amelyben a 

különböző tevékenységek közötti hatások tudatosan ér-

vényesülhetnek, sort keríthetnek szabadidőben nyújtott 

élmények, tapasztalatok megfigyelésére, játékok tanó-

rán való tudatos alkalmazására, felhasználására, helyes 

szokások kialakítására, hatásosabb személyiség fejlesz-

tésére. 

1982 szeptemberétől 4. osztályból a klubnapközi fog-
lalkozási formát vezették be a fenti célok továbbvi-

telére. Ilyen módon az iskola 48o tanulója és 3o neve-

lője számára nyílt lehetőség az egész napos iskolai 

tevékenységre. 
A módszer segítségével a tanulók több segítséget kapnak 
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egyéni tanulásukhoz, a klubokban nagyobb lehetőség van 

a gyermekek kezdeményezésére, ötleteinek megvalósítá-

sára, jobban érvényesül a tanóra és tanórán kívüli ne-

velés összehangolása. 
A hagyományos napközi nem tudott megfelelően differen-

ciálni a különböző tanulási időmennyiséget igénylő ta-

nulók között, így voltak unatkozók és feladataikkal 

el nem készülők egyaránt. A gyenge tanulóknak kevés 

volt a korrepetálásra fordítható idő, így felzárkóz-

tatásukat nem mindig tudták megoldani. A klubnapközi-

ben megkülönböztetnek önálló, ellenőrzött és intenzív 
csoportokat. Az önálló csoport a tanuláshoz nem igé-

nyel nevelői segítséget, csak a fegyelem fenntartása 

miatt van közöttük a nevelő. A vizsgált csoportban az 

önálló feladatmegoldásra némi nevelői segítséggel ké-

pesek, az intenzív csoport tagjai a fejletlen tanulási 

technika, figyelemkoncentrációs zavarok, egyéb okok 

miatt állandó nevelői segítséggel 6-8 fős csoportban 

tanulnak. 
Minden hónap első hetében csoportváltozás van, így le-

hetőség van az állandó értékelésre, a fejlődés követ-

keztében kevesebb nevelői segítség igénylésére, nagyobb 

önállóság elnyerésére. Érdekesség, hogy a tapasztalat 

szerint az intenzív csoport tagjai nem kívánkoznak a 

nagyobb önállóság jogát élvező csoportokba, örülnek az 

intenzív tanulással elért eredménynek, fejlődésük el-

lenére is ezt a tanulási formát kívánják folytatni. 

Itt rendezték meg a városban "Ki tud többet a Szovjet-

unióról" című vetélkedő városi döntőjét, ami nagyon 

sok feladattal járt. 
A nevelők is egésznapos munkabeosztásban dolgoznak, 

nincs' napközis nevelő, hanem valamennyien - kötelező 

óraszámukon belül - szaktárgyakat tanítanak és klub-

napközis foglalkozásokat is vezetnek. 

Az egésznapos nevelésben megvalósul a nevelési és kép-

zési folyamat egysége, a gyermekek tanárai és tanórán 

kívüli tevékenységének összefüggő rendszere. 
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Továbbfejleszti a gyermekek önállóságát társas életük 

irányításában, a képességeiknek megfelelő szintű ta- 

nulásban és önművelésben, a szabadidő személyiségfej-

lődésük szempontjából optimális eltöltésében, össze-

hangolja a gyermekek tanárai, tanórán kívüli tevékeny-

ségét. 

Ezzel szemben az egész napos elfoglaltságuk miatt sok 

közöttük a fáradt nevelő. 

A tanulók - egyéni tanulási készségüktől függően - a 

különböző időmennyiségű tanulás után önállóan választ-

hatnak klubformát, játék, könyvtári foglalkozás lehe-

tőségeit. 

A klub és a hagyományos szakkör között nehezen talál-

ják a megkülönböztető jellemzőket, egyelőre a klubok 

nagyobb rugalmasságát tekintik előnynek. Az elhangzott 

vélemények azonban azt bizonyítják, hogy mindössze a 

helytelen szakkörvezetési módszerek miatt látják ezt 

ujdonságnak, hiszen a jól irányított, működtetett szak-

körökben is lehetőség van a gyermekvélemények figyelem-

bevételére, a rugalmasságra, időösszevonásra. 

A művelődési ház fotoklubot létesített és sikeresen 

működtet KISZ-klubot a patronáló üzem KISZ-alapszer-

vezete. 

Ezenkívül a kis kémikusok, a zenebarát, könyvbarát, 

művészetbarát, mesélő városok, népi tánc, kézimunka, 

háztartás és sportklub működik. 

A klubnapközi bevezetése egyértelmű tanulmányeredmény 

javulást eredményezett, de a közművelődési tennivalók 

megfogalmazása még nem mindenben tisztázott. A klubok 

szakkörjellege mellett jellemző a tanulók idejének 

félórákra való betáblázása, - véleményünk szerint az 

állandó időalkalmazkodás nem keltheti a gyermekben a 

szabadság érzetét. A kötelező tanulási idő 2 órától 

4 óráig tart, a tanulást előbb befejezők az iskola é-

pületében választhatnak szabadidős formát, de közmű-

velődési intézménybe még csoportosan sem látogathatnak. 
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Probléma viszont, ha a közművelődési intézmények 

1/2 5-től kezdődő programot hírdetnek, a messze la- 

kók, vagy a kisebb gyermekek számára a téli hónapok-

ban ez az időpont már nem megfelelő. 

A mérésben résztvevő 7 iskola közül részletesebb e-

lemzésre azt a hármat választottuk, ahol a leglátvá-

nyosabb változások következtek be. 

A többi iskolára sem maradt hatástalan az elemző mun-

ka. Kevésbé látványos, apró eredmények ezeknél is 

érzékelhetők, illetve egyértelművé vált a figyelem-

nek a vizsgálat tárgyára való terelődése. 

Az l.sz. iskolánál a témában nem történt változás. 

Véleményünk szerint ennek az az oka, hogy a nevelők 

hagyományos nevelő-oktató munkájukat lelkiismeretesen 

elvégzik, de semmiféle újításra, útkeresésre nem vál-

lalkoznak. 
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4. Szervezési változások Vác városban 

A felmérés eredményeit az iskolaigazgatói és közmű-

velődési intézményigazgató munkaközösségek együtt 

értékelték. Egyértelművé vált, hogy az ilyen együttes, 

baráti munkamegbeszélésekre a jövőben is szükség lesz, 

hiszen csakis a nyílt, alkotó viták, problémafelveté-

sek, útkeresések javíthatják a két intézményrendszer 

kapcsolatát. Iskoláink nevelőit folyamatosan, rend-

szeresen tájékoztatjuk a közművelődési intézmények_prog-

ramajánlásairól. 

Tanév elején az iskolák vezetői tájékoztatást kapnak 

a közművelődési intézmények tanévre szóló várható 

terveiről. A továbbiakban havonta eljuttatják az is-

kolákhoz rendezvénytervüket, emlékeztetőket, röplapo- 

kat, plakátokat. Vannak olyan kezdeményezések is, hogy 

a konkrét tantárgyhoz kötődő közművelődési témában köz-

vetlenül a szaktanárt keresik meg ajánlásaikkal. Ezt 

várják tőlük is, ők tudják majd, ki az a tanuló, aki-

nek személy szerint szól a program, neki ajánlják azt. 

A közművelődés dolgozói a legnagyobb tenniakarással 

sem ismerhetnek meg minden gyermeket. A gyermeket jel-

képesen kézenfogni és elvezetni a művelődési formához 

pedig csak úgy lehet, ha ismerik személyiségét, ké-

pességét, esetleg akkor nyiladozó tehetségét. 

Ezeknek megismerése, felismérése, a gyermekeknek meg-

felelő környezetbe történő irányítása a nevelő felada-

ta kell, hogy legyen. 

Az információ visszaáramlása még sokszor nehézkes, nem 

is mindig jóindulatú. 

Azt már megfogalmazzák a nevelők, hogy egy-egy közmű-

velődési program miért nem felel meg az igényeknek, de 

arról még kevés információt kapnak a közművelődési in-

tézmények, hogy a meglévő programok helyett, vagy mellé 
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vagy azok minőségi javítása érdekében milyen igényeik 

vannak az iskoláknak? 

A közművelődési intézmények kérik, gyűjtik az elvárá-

sokat. A gyermekek megfogalmazásaira az úttörőmozga-

lom önkormányzati szervein keresztül lassan lehet már 

számítani. Az úttörőtanácsok minden év tavaszán az 

úttörőház dolgozóinak jelenlétében beszélik meg az 

igényeket, ez a beszélgetés az egyik kiindulópontja a 

következő évi tervezésnek. 

Az iskolák a nevelőktől is várják az ötleteket, kíván-

ságokat. 

Az, igények még nagyon ritkák. A nevelők közül sokan 

érzik még felesleges nyűgnek, a kötelező feladatokon 

túli társadalmi munkának a gyermekek közművelődési 

intézményekbe való irányítását. 

Nehezitette a közös tervezést az a tény, hogy az isko-

lák tanévben, a közművelődés pedig gazdasági évben 

tervez. 
Ma már a közművelődési intézmények tudják, hogy nagy 

vonalakban a tárgyéven túl a következő félévre is, 

legalább júniusig kell gondolkodniuk. 

Augusztus végére tervek születnek az egész tanév ki-

állításaira, hangversenyeire, színházi előadásaira, 

könyvheti rendezvényeire, pályázatokra, előadássoro-

zatokra. Az úttörőház hónapokra bontott eseménynap-

tárt is készít, ebben azt jelezve, hogy milyen kor-

osztálynak, milyen irányú érdeklődésre számot tartva, 

kiknek ajánlva, mikor tartja rendezvényeit. Ezek a 

pontosan körülhatárolt információk jutnak el az isko-

lák közművelődési felelősein keresztül a nevelőkig, 

szaktanárokig. 

A közművelődési felelősök elkészítik iskolai művelő-

dési munkatervüket, az osztályfőnökök, rajvezetők, szak-

tanárok pedig beépítik saját munka- és nevelési ter-

veikbe, tanmeneteikbe a lehetőségeket. 
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Külön kell szólnunk a két éve tevékenykedő iskolai köz-

művelődési felelősök munkájáról. 
Tevékenységüket társadalmi munkában végzik, elismerésük-

re rendkívüli bérfejlesztés, vagy jutalomformájában 

kerül ritkán sor. Sokrétű, áldozatos munkájukhoz tarto-

zik az iskolákban továbbra is tevékenykedő mozi-, hang-

verseny-, rendezvényfelelős, stb. munkájának koordiná-

lása, a közművelődési intézményekkel való kapcsolat-

tartás, az iskolában folyó közművelődési munka tervezé-

se irányítása, segítése. 
Munkatervükben szerepelnek azok a tennivalók, amelyeket 

az iskola saját lehetőségeivel, saját tanulóinak fej-

lesztésére végez, azok az elvárások, amelyek teljesíté-

sekor a szűkebb környezet, a társszervek kívánságainak 

tesznek eleget. Itt az üzemeknél, körzeti pártalapszer-

vezeteknél, társadalmi ünnepeken, névadó ünnepségeken 

és egyéb más műsorkötelezettségeken való részvételt ter-

vezik. Ebben a munkatervben kap helyet mindaz a mikro-
és makrokörnyezetből érkező tudatos művelődési lehető-

ség, amelynek felhasználását célszerűnek tartják. A köz-

művelődési munkaterv része az iskola egész éves munka-

tervének. 
Tudjuk, hogy a közművelődési felelősök rendkívül gaz-

dag tervező, végrehajtó, irányító, értékelő tevékenysé-

ge önálló munkakört igényelne. Azt is tudjuk, hogy a je-
lenlegi gazdasági helyzetünk nem teszi lehetővé a közel-

jövőben a teljes munkakörben dolgozó közművelődési fe-

lelős státusának létesítését. Iskolai közművelődési fe-

lelőseink végzik tehát munkájukat sokszor megszállottan, 

hivatásszeretettel, az erkölcsi elismerésért, - eseten-

kénti jutalomért. 
Nincs könnyű dolguk. Sokszor hárul rájuk nevelőtársaik 

meggyőzésének, szemléletformálásának feladata is. 

Tevékenységük gazdagodását jelzik iskoláink belső vál-

tozásainak próbálkozásai is: a fakultáció-kisérletben 

való részvétel, a klubnapközi megvalósítása, a német, 
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• 

orosz, angol, szlovák, eszperantó nyelviskolai tanulá-

sának lehetőségei, az l.számú iskolában az elmúlt év-

ben létesített önálló közművelődési otthon egyre gaz-

dagodó programja. 

Mérésünk eredményeivel a városi pártbizottság agitációs 

és propaganda bizottsága is foglalkozott. Feladatul ad-

ta az iskolavezetések számára a saját iskolájuk mérési 

eredményeinek, az okok és továbblépés lehetőségeinek 

részletes elemzését. 

Kezdeményezte azt is, hogy hasonló témakörben családok 

számára kerüljön sor szociológiai mérés elvégzésére. 

Ez a munka most kezdődik. 

Hat általános iskolában családlátogatások keretében ösz-

szesen 800 család, körülbelül 1500 felnőtt és 1800 gyer-

mek bevonásával készülnek majd az életmódot, a család 

technikai-művelődési lehetőségeit, művelődési szintjét 

és mikéntjét, valamint művelődési igényeit érintő mé-

rések, az.összegezés megtörténte után értékelés. Ezt 

követi majd a tapasztalatok értékelése, a számok mö=. 

gött meghúzódó tények, problémák végiggondolása, tenni-

valók megállapítása. 

Az iskolák a tapasztalatokat várhatóan az 1984. évi 

őszi nevelési értekezleten az iskola és a család téma-

körben dolgozzák fel. 

A mérés feltehetően lehetőséget biztosít a közművelő-

dési intézmények számára is a tapasztalat gyűjtésre, 

útkeresésre. 
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IV. Összefoglalás  

E dolgozat készítésekor az általános iskola és a közmű-

velődés kapcsolatát próbáltuk vizsgálni Vác városában. 

8.osztályos tanulókkal végeztünk felmérést, amelynek 
eredményein keresztül kívántuk bemutatni . a tanulmányi 
tevékenység és a közművelődési intézmények tevékenysé-

ge közötti kapcsolatot, a tantárgy és a szabadidő szó-

rakoztató formák összefüggéseit, a közművelődési in-

tézményekbe való irányítás mikéntjét, a művelődési él-

mény értékelését és az ezekkel kapcsolatos családi ha-

tásokat. 

A felmérés és annak elemzése gyakorlati munkán alapult 

és a város oktatási-közművelődési gyakorlatát kívánta 

segíteni. 

A felmérés és elemzése óta másfél év telt el. Az elem-

zés során feltárt hiányosságok pótlására a problémák 

megoldására alapos szemléletváltozásra és hosszú időre 

van szükség, ezért feltétlenül eredménynek tekinthető 

az a tény, hogy iskoláinkban a figyelem középpontjába 

került az oktatás és művelődés kapcsolatának kérdése és 

a legtöbb általános iskolában lépések is történtek a 

kapcsolat javítása érdekében. 
Ezek a lépések azonban elsősorban a tanítási óra és a 

tanítási órán kívüli iskolai művelődési lehetőségek 

kapc solatának erősítését célozták. 
A közművelődési intézmények népművelői helyenként le-

hetőséget és feladatot kapnak az iskola szabadidős prog-

ramjában és ez is eredmény. Kevés. javulás és kezdemé-

nyezés történt viszont a tanulók közművelődési intézmé-

nyekbe való irányítása terén, ennek szervezeti és tar-

talmi formáit ezután kell megtalálnunk. 
Az 1972. évi oktatáspolitikai határozat egyértelmű: 

"Az iskola ne csak a tanulást, hanem a tanulók társas 

életét, közösségi, társadalmi tevékenységét is szervezze: 

váljék a fiatalok művelődésének szervező központjává. 
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Ez szükségessé teszi az iskolák zártságának feloldá-

sát, a társadalom különböző intézményeihez, így a 

közművelődési intézményekhez fűződő kapcsolataik e-

rősítését, az iskolán kívüli egyéb nevelési tényezők 

fokozottabb közreműködését." /32/ 

Az 1982-es irányelv megerősíti a fentieket és halaszt-

hatatlan feladatul tűzi ki, hogy újra gondoljuk a ne-

velési tényezők együttműködését és az iskolára bízza 

ennek koordinációját: 	. 

"Az iskola nevelési törekvéseit a társadalom vala-

mennyi intézményének támogatni kell. Ugyanakkor az 

iskolának az eddiginél nagyobb szerepet kell betöl-

teni a különböző nevelési hatások összehangolásában.". 

/33/ 
Ezek a fontos gondolatok minden nevelő számára tör-

vényerejűek. Hatásuknak nem egy nevelési értekezlet 

időtartamáig kell tartania, hanem a mindennapok mun-

kájában kell ezeket megvalósítani. Ehhez szükséges az 

iskolán belüli szemléletváltozás, olyan nevelői sze-

mélyiségek, akik a nevelői munka komplexitásában tart-

ják számon a határozatban és irányelvben megfogalma-

zottakat, és nemcsak célként, hanem eszközként is tart-

ják számon. Ezt az eszközt pedig úgy kell alkalmazni, 

hogy a tanulók szabadon választhassanak a tevékenységi 

lehetőségek között - hiszen a szabadidő az ő életüknek 

is viszonylag szuverén szférája -, ugyanakkor az álta-

luk választott szabadidős forma újabb művelődési i-

gényt keltsen bennük és az iskolában szerzett alapok-

kal képesek is legyenek ezt az igényt szabadidejükben 

és a közművelődés hálózatának igénybevételével kielé-

gíteni. Az iskolának ahhoz,,hogy demokratikusan és tel-

jességre törekedve betölthesse ezt a szerepét, korsze-

rűsitenie kell pedagógiai eszköztárát. 

Ebben a korszerűsitési folyamatban szerepe van a neve-

léstudománynak és szerepe van az iskolák mai társadalmi 

gyakorlatának, a gyakorlatban megvalósuló megújulási tö-

rekvéseknek is. 
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"Korunk nem zárt, hanem nyitott iskolát követel ebben 

a vonatkozásban is. Olyat, amelyik nem kerget vágyál-, 

mokat, hanem reálisan számol a diákokat érő sokféle 

kölcsönhatással, ezek  eredőjének alakulására képes ne-

velő befolyást gyakorolni. Olyan iskolára van ma szük-

ség, amely nem magányos küzdelmet vív, hanem megtalál-

ja szövetségeseit a szocialista értékekért vívott 

harcban, amely a diákok kulturális szabadidő szokásait 

nemcsak a saját tanárai és óránkívüli foglalkoztatásai-

nak keretei között igyekszik megalapozni, hanem együtt-

működik a nevelő partnerekkel, mindenekelőtt a közmű-

velődési intézményekkel." /34/ 

Nem az iskola ösztönző, értékközvetítő szerepét vonjuk 

kétségbe, hiszen a kialakuló nevelőiskola legfőbb esz-

köze továbbra is a tanítási óra marad, így az iskola 

egyre nagyobb szerepet kap a tudásvágy felkeltésére, az 

önképzés igényének kialakítására. A szilárd alapismere-

tek mellett így adunk lehetőséget a folyamatos megúju-

lásra, az alkotó ismeretszerzésre. 

A tanítási órán kívül továbbra is növekednie kell az is-

kolán belüli szabadidő közösségek tevékenységének. Ezek-

ben önként, az egyéni érdeklődésnek megfelelő művelő-

dési tevékenység folyhat és ez tovább élhet az iskola 

falain kívül is. 
Ezek azonban nem feltételezhetik az önellátásra törek-

vést. Meg kell valósítani az iskola és a közművelődés 

intézményközi együttműködését, amelyben céltudatos, ha-

tékony formák szolgálják a nevelési célokat. Ezzel ké-

szítenek elő az iskolai évek utáni igényes értékválasz-

tásra, arra, hogy akkor is keressék és megtalálják az 

önművelést szolgáló szabadidő - tevékenységek lehető-

ségeit. 
"A művelődés egész életre szóló programja az embernek. 

Sajnálatos tudathasadás az, amelyik úgy véli, hogy 

iskoláskorban az iskola, felnőttkorban a művelődés más 
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intézményei, a "művelődési felelősök" a célok, programok, 
tevékenységi formák megteremtése terén. 

A művelődési intézmények az iskolai neveléstől eltérő 

feltételekkel közvetítik értékrendünk elemeit, de cél-
juk azonos, a személyiség minden-oldalúságának kibon-

takoztatása, a szocialista tudat és életmód formálása, 

a társadalmi és egyéni értékrend harmonizálása... 

Önmagában egyik társadalmi tényező sem tud kellő ered-

ményességgel nevelni. Az együttműködés fontossága a ta-

nulók művelődési szokásainak, a tanulva-művelődés szo-

kásának kialakításában vitathatatlan. 

Igy válik az önképzés és az önművelés a személyiség 

magasrendű szükségletévé." /35/ 

Nem lehet azonban azt várni, hogy ezek a változások egy-

szerre és könnyen bekövetkezzenek. Az iskolát feszítő 

számtalan hatás összefonódását Ágoston György fogalmaz-

ta meg a legpontosabban: "Fontos társadalmi érdek, a 

szocializmus zavartalan építésének egyik feltétele, hogy 

az iskola kiegyensúlyozottan, jó közérzettel dolgozzék... 

az iskolának minden olyan tevékenységben művelnie kell 

növendékeit, amely a szocializmusban az emberi szemé-

lyes élet és a társadalom reális szükséglete". /36/ 	• 

Tehát a társadalom részéről az iskolára nehezedő elvá-

rások komoly próbatétel elé állítják az iskolát. 

Ezeket az országos gondokat kell Vác városában is meg-

oldani, jobban végezni. 
Ebben a nagyon szép és fontos, emberformáló tevékenység-

ben minden erőnek, iskolának és közművelődésnek is egy-

irányba kell hatnia: meg kell valósitani gyermekeink 

permanens nevelésének-képzésének koncepcióját, benne a 

dinamikusan fejlődő, alkotó, önfejlesztő, értékigenlő 

gyermeki személyiséget. 
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A holt tudás megfakitja a szellemet, megtölti a gyom-

rot, anélkül, hogy táplálná a testet.. Elevenebb tanítás-

sal jóllakatjuk a lelket, ugyanakkor fenntartjuk az észt 

az igazán fontos dolgok számáras Még időt is takarítha-

tunk meg vele, amire szükségünk is van, ha lépést aka - 

runk tartani a folyton bővülő tárgykörökkel. Igy az ele-

ven oktatás, amely a lelket és az agyat kiegészíti, hozzá-

segiti az embert, hogy szembeszálljon minden problémák 

egyik legszörnyübbikével, hogy ki, mit kezdjen ö.nmagávalo 

Eleven müvészetet és tudományt tanitva az iskolák feltár-

hatják a művészi és tudományos élet kihívásait, azok vég-

telen horizontját, izgalmas kalanddá tehetik az egész 6- 

letet." 

/ Szent Györgyi Albert / 
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V.  Jep:yzetek   felhe.sznált irodalor~ felhasznált ci 14-  

kek _gyízjtemén,ye ,y  raelléklete? 

J e ~~r z e t  e k 

I, Életmód és közművelődés, 

Kiad.a,: Országos Közművelődési Tanács munkabi-

zottsága. 

Társadalmi Szemle, 37. évfa 1982. 2.sz, 28-41.p-  

2. CSŐREGH Éva  

Lakótelepi iskolások. 

Bn,a Akadémiai. Kiadó, 1978. 14.p, 

3.: DUMAZEDIER, Jeffre  

Travail et loisir. 'raite de. Sociologie du tra.vail,  

Paris, 1962. 280.  

4. A  nap  24 órája.,  

Ki.ad.a.: Központi Statisztikai Hivatal  

Statisztikai Időszaki Közlemények, 1965.8.szs35.p,  

5 s  SZÁNTÓ Miklós  

Életmód, művelődés, szabadidőt,  

Bp.:  Akadémiai Kiadó , 1967. 14.  p 

6. DUKKÓ Mtyás:. A művelődés és a nevelés viszonyt.©  

Pedagógiai Szemle, 5o.,évf. 1980. 5,.sz. 389.  p,• 

7. Az általános iskolai nevelés es  oktatás terve. 

Kiad.a.: Művelődési Minisztérium Országos Peda-

gógiai Intézet.  

Bp.,,; 1981. 15. p ,.  
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LÉNÁRD Ferenc 

A közoktatás fejlesztése és a pszichológia 

Akadémiai Kiadó-, 1979. 1o4, p. 

9, ÁGOSTON György 

Neveléselmélet. 

Bp. Tankönyvkiadó, 1970. 14. p. 

lo , HORVÁTH György 

Személyiség és öntevékenység. 

Bp..: Tankönyvkiadó, 1978. 5ol,- p. 

11.. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. 

Bp.: Kossuth Könyvkiadó-, 1972. 90. p. 

12_m, MIHÁLY Ottó.  

Az iskola általános nevelőfunkciója és az általá-

nosan nevelő-képző iskola. 

Kiad.a.: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai 

Kutatócsoport 

Br.., 1980. 76, p. 

15, A közoktatás fejlesztésének irányelvei. 

Társadalmi Szemle, 57. évf. 1982. 50sz. 2o. p. 

14, KIRÁLY István:. A közművelődési törvény végrehajtásá- 

nak tapasztalatai,. 

Népművelés, 29. évf. 1982, 6.sz, 6, p. 

15. MIHÁLY- Ottó. 

Az iskola általános nevelő-funkciója és az•általá-

nosan nevelő-képző iskola. 

Kiad.a.: MTA Pedagógiai. Kutatócsoport 

Bp.,  1980 . 50- 55. p. 
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16. A közoktatás fejlesztésének ir ~ nyelvei. 

Társadalmi. Szemle, 57. évf. 1982. 5.sz. 22,10.  

17. vILLASGÓ- István: Közművelődés, közösség, önművelése  

Társadalmi Szemle, 56. évf, 1981. 5.sz. 86.p,  

18. Az általános iskolai nevelés és oktatás terve.  

Kiad,a.: Művelődési Minisztérium -- Országos Pe-

dagógiai Intézet  

13 -0 t , 1981. 151- 152.. p.  

19. DURKÓ Mátyás  

A permanens nevelési rendszer Magyarországon. 

Bp,,: Tankönyvkiadó-, 1978. 57  

20. ÁGOSTON György - NAGY József - OROSZ Sándor  

Méréses módszerek a pedagógiában.  

Bp.: Tankönyvkiadó., 1979. lo. p.. 

21. MIHÁLY Ottá 

Az általános-iskola nevelőfunkciója és általáno-

san nevelő- képző iskola. 

Kiad.a.: MTA Pedagógiai  Kutatócsoport 

Bp., 1980. 26. p. 

KÖPECZI Béla  

Érték, értékrend, művelődés.  

9. Művelődéselméleti Nyári Egyetem  

Szeged, 1980. 33,p.  

23. MIH!áT,v Ottó  

Artékrend a mai iskolában. 

9. P• fvelődéselméleti Nyári Egyetem  

Szeged, 1980. 133.n. 



240 GAZSÓ Ferenc: Tletmód én iskolakutatási módszerek 

az ifjuság- szociológiában, 

Bp, If juság_i_ Lapkiadó. Vállalat, 197o. 88epe 

25. B ,RNATH József - HORVÁTH Mihály - MIHÁL`_' Ottó -

PÁLDI János 

Az öni 11ó tanulás feltételei és lehetőségein 

Bp o .!!kadér,iai Kiadó., 1981. 15. p. 

26 BERNÁTH József 	. 

Iskola és önművelés, 

Bp ,  TankönT-vkiadó, 1977, 73. p. 

27.. ÁGOSTON Györg;`r: Az iskola funkciói és funkciózavar 

rai az össztársadalmivá szélesedő nevelésben. 

= Pedagógiai Szeml e , 32.évf., 1982. 4,sz. 292p, 

280 MIHÁLY Ottó 

Az iskola általános nevelőfunkciója és az álta-

lánosan nevelő-képző iskola. 

Kiadea0: MTA Pedagógiai Kutatócsoport 

Bp, , 1980. 85., pe 

29, MIHÁLY Ottó Trtékrend a mai iskolában, 

9, Művelődéselméleti Nyári Egyetem 

Szeged_, 198o0 129e p. 

3o.. SÁNTHÁ Pál 

Az iskola szerepe a diákok mzvelődési szokásainak 

..megalacozászban és a fejlesztés feladatn.io 

Kiadea0 MTA Pedagógiai Kutatócsoport 

Bp., 1979 0 29 - p . 
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31. ÁGOSTONT György:  Az  iskola funkciói és funkciózava-

rai az össztársadalmivá szélesedő nevelésben, 

= Pedagógiai Szemle, 32. évf. 1982. 4.sz. 293.p. 

32„ Országos Közoktatáspolitikai Aktiva 1972.szept. 2o. 

Bp..: Kossuth Könyvkiadó, 1972. 39. p. 

33. Országos Közoktatáspolitikai Aktive. 1972.szept.2o. 

Bp,,:. Kossuth Könyvkiadó, 1972. 37.p. 

34. SÁN`TTHA Pál 

Az iskola és a közművelődési intézmények. 

Bp.: Akadémiai Kiadó, 1982. 9. p. 

35. RIESZ  Béla: Művelődési értékekre nevelés alapvető 

tényezői. 

9. Művelődési Nyári Egyetem 

Szeged, 1980. 267 - 268. p. 

ÁGOSTON György: Az iskola funkciói és funkciózavarai 

az össztársadalmivá szélesedő nevelésben. 

= Pedagógiai Szemle, 32. évf. 1982 . 4.sz.293.p. 
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A e Tzetekben felsoroltakon kívül felht.sznált irodriom 

ACZÉT György 

Szocialista kultúrc. - közösségi ember, 

Bp..: Kossuth Könyvkiadó, 1974. 414 p. 

ANDRÁSSY Mária - VITÁNYI Iván 

Ifjuság és Kultura, 

Bp.: Kossuth Könyvkiadó,, 1979. 164 p. 

ÁGOSTON György 

Bevezetés a neveléselméletbe, 

Kiad.a,: Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 

Főiskolai Kar, kézirat / 

Bp., . 1978. 178. p. 

ÁGOSTON György 

Az egységesség és differenciáció elvének tantervi 

következményei. Tanulmányok a neveléstudományok 

köréből.  

Bp.:  Akadémiai Kiadó, 1979, 96 - 122. p. 

ÁGOSTON György- NAGY József - OROSZ Sándor 

Méréses módszerek a pedagógiában. 

Bp.:  Tankönyvkiadó, 1979. 414 p. 

ÁGOSTON György 

Neveléselmélet. 

Bp.: Tankönyvkiadó, 1973. 32o p. 

ÁGOSTON György 

Pedagógia. 

Bp.: Tankönyvkiadó, 1965. 243 pm 
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ÁGOSTON György 

A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer e  

Bp.: Akadémiai Kiadó, 1976, 181 p 

AGOSTON György 

A permanens nevelés fogalma és jelentőségem 

TIT Nyári Egyetem 

Szeged, 1971 

BERNÁTH József 

Iskola és önművelés,. 

Bp Tankönyvkiadó, 1977. 201 p. 

BERNATH József 

Permanens nevelés. A pedagógia időszerű kérdési 

külföldön® 

Bp,: Tankönyvkiadó, 1975. 1o4 p. 

CSŐREGH Éva 

Lakótelepi gyermekek. 

Bp, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978. 259 p ,  

CSŐREGH ÉVa 

Lakótelepi. iskolások. Életmód, szabadid6, nevelés. 

Bp.: Akadémiai Kiadó, 1978. 1o5 p. 

DANEC ZKI , J 

A  megosztott idő eglvsége. 

Bp,: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. 348 p. 

FALUSSy Béla. 

A szabad idő szociológiája. 

Bp.: Gondolat Kiadó s  1976. 400 p. 
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FfiURE, Edgár 

Tanuljunk meg élnie 

Paris, 1972.. UNESCO, 231 p• 

GAZSÓ Ferenc - PATA.K_I Ferenc - VÁRHEGYI György 

Diákéletmód Budapesten. 

Bp,:  Gondolat Kiadó, 1971. 3o2 p. 

GÁSPÁR László 

A  társadalmi gyakorlat szükségletei és az álta-

lános nevelés tartalmad 

Bp,: Akadémiai Kiadó, 1977. 6o p Q 

A gyermek iskolán kivüli kulturális nevelése. 

Tanulmánygyüjtemény.Szerk.: Czeglédi Györgyné 

Bp.: Táncsics Kiadó, 1965 

HASSENFORDER, J,. 

Szabad idő: és neveléses 

Bp,: Tankönyvkiadó, 1971. 99 p 

HÁRS Lajos 

Gyermekeink tanitási órán kivüli elfoglaltsága. 

Pedagógusok Fóruma 

Zalaegerszeg, 1974. 15.sz. 

INKEI Péter - KOZMA Tamás 

Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében® 

Bp.: Akadémiai Kiadó, 1977. 92.  p. 

KARDOS József - KOREIDESZ Mihály 

Szocialista társadalom - korszerű•iskola. 

Bp.: Kossuth Kiadó, 1975. 218 p. 
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KISS  i.rná.d 

Műveltség és iskola, 

Bp,: :^kadémiai Kiadó, 1969. 363 p. 

KON, Igor Szemenovics 

Az ifjúkor pszichológiája, 

Tankönyvkiadó., 1982. 374 p. 

KOZI]KI Béla 

Motiválás és motiváció 

Bp.:  Akr.démiai Kiadó., 1980. 301 p. 

KÓSÍNI,' Ormai Vera. JÁRÓ Katalin KALMÁR Magda. 

r'ejlő_déslélektani vizsgálatok. 

Bp... Tankönyvkiadó., 1979. 343 p„ 

A közívelődéslsrzete és fejlesztésének feladatai. 

Az MSZT'LE KB. 1974. márc. 19 -2o- i ülése 

Bp, Kossuth Könyvkiadó,  1974. 79 p. 

A közoktatási és közművelé dési intézmények együttrműkö-

dése a tanulóifjuság nevelésébene 

Művelődésügyi Minisztérium, /kézirat / 18 p. 

KUNSÁGI Elemér 

Fiatalok eszményképeinek vizsgálata. 

Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetem 

Kiad,..a4. TIT Csongrád megyei Szervezete 

Szeged, 1975. 448 pa 

IIOSONCZI Ágnes 

Az életmódról. 

MTA Szociológiai Kutató Intézet 

Bp., 1973 
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MJ.JZIK Lászlóné 

Nevelési eredményvizsgálat az általános iskolai 

osztályfőnök munkájában.  

Bp : Tankönyvkiadó, 1972. 379 P. 

MARX  György 

Jövőidőben./ Gyorsuló idő. / 

Bp,:  Magvető: Kiadó, 1979. 144 p. 

MIHÁLY Ottá 

Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet. 

Bp,:  Akadémiai Kiadó, 1976. 239 P 

Peda gógiai Kézikönyv 

Bp, : Tankönyvkiadó ., 1980. 342. pF. 

BÁNTRA Pál 

Az iskola és a művelődési otthon együttműködése. 

Bp;,,t Akadémiai Kiadó, 1976. 151 p. 

Szabadidő és művelődés. Tanulmányok a magyar szabad-

idő kutatások témaköréből. 

Szerk.: Falussy Béla 

Kiad,a. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

Bp., 1974. 3o7 - 354. p. 

A szabad idő szociológiája. 

Tanulmányok. 

Bp.: Gondolat Kiadó, 1976. 

SZÁNTÓ Miklós 

Eletmód, művelődés, szabad idő. 

Bp.: Aka.démiai Kiadó, 1967. 169 p, 
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Szociálpszichológia. 

Gondolat Kiadó, 1973, 433 p= 

VÉSZI János 

Alfa születik / A közoktatás és a közművelődés 

egysége./ 

Bp. TankönS7vkiadó, 1980. 195 p. 

VITÁNYI Iván 

Társadalom, kultura, szociológia. 

Bp.: Kossuth Kiadó,, 1981. 313 p© 
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A jegyzetekben sclsoroltakon kívül felhasznált cikkek 

(TITUlteménve,  

AGH Attila: Marxista emberfelfogás és művelődés. 

Kultúra és Közösség, 1977. 2.sz. 77--89. P.  

ÁGOSTON György: Az iskola funkciói és funkciózavarai 

az össztársadalmivá szélesedő. nevelésben. 

Pedagógiai Szemle, 32. évf. 1982. 4.sz. 291-297.p. 

AGOSTON György -- VESZPRÉMI László: A pedagógusok maga-

tartásának hatása a tanulók teljesitményeire egy 

vizsgálat tükrében. 

Pedagógiai. Szemle, 17.évf.. 1967. 3.sz. 198-21o..p. 

AGOSTON György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési 

célrendszer. 

Pedagógiai Szemle, 24.évf, 1974. 1.sz, 66-72.p.. 

BALLÉR Endre: Iskolai és iskolán kivüli nevelés. 

D nántúli Napló, 1970. szept. 9. 

BERNATH József: Közoktatás és közművelődés. 

Népművelés, 24.évf,. 1975. 12.sz. 14-16. D.  

BRAUN  Anna: Kisérlet az iskolai nevelés és a közművelő- 

dés lehetőségeinek összehangolására. 

Pedagógusok Fóruma./Zalaegerszegi 1974. 15 - 19.p. 

CSOMA Gyula: Az iskola és a közművelődési intézmények 

együttműködéséről. 

= Pedagógiai Szemle, 28.évf. 1978. í r sz. 62-67.p, 
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ÜSOMA Gyula.:  Az iskola és a közművelődés egriittműködése 

a permanens tanulás szolgálatában. 

_ Pedagógiai Szemle, 24.évf. 1974. ll.sz , 979 -987.p. 

CSŐREGH Éva: Hétköznap Vasárnap. 

Lakótelepi gyermekek napirendje. 

Világosság, 17.évf. 1976. 11.sz, 718-723. p. 

CSŐREGH Éva: Iskola a lakótelepen.. 

Köznevelés, 29. évf. 1973. 38.sz, 11-12, p. 

CSŐREGH Éva.:: Lakótelepi környezet - lakótelepi közérzet. 

Világosság, 17.évf. 1976. 4. sz. 24o-246. p. 

CSŐREGH Éva:. A nevelés és a közizlés kapcsolata, a konk- 

rét iskolai munkában. _ Pedagógiai. Szemle, 16,évf.. 1966.2.sz. 114-129. p. 
CSŐREGH Éva: A több arcu szabadidő. ellentmondásai. 

Világosság, 16,évf, 1975. 2.sz. 90-95. p. 

DURKŐ. Mátyást A művelődés és nevelés viszonya.. 

Pedagógiai Szemle, 3o..évf.. 1980. 5.sz. 387-'397.p. 

ERDZLYI Gábor:. A szabad idő csapatunkban. 

Uttöróvezető., 1978. ll,sz. 13-16. p. 

FUKÁSZ György: Szabad idő. vagy szabadidő. 

Valóság, 17.évf. 1974. ll.sz . 79 - 87. p. 

GAZAROV.^ Marie: Szabad idő és iskola. 

Köznevelés, 3o,évf, 1974. 22,s. 14-15. P.  

GÁZSER József: A közművelődési törvény új lehetősége 

az általános iskola nevelő munkájában. 

Módszertani Közlemények, 17.évf. 1977. 2.sz. 65-670p. 



GOSZTONYI Jdnos: Közoktatás és a közmdvelődés egymásra 

épül. 

= Társadalmi Szemle„ 29.évf. 1974. 11.sz. 8o-84.. p. 

GYURÖ, Imre: A ,közoktatás és közervelődés fejlesztésének 

távlatat Szabolcs Szatmdr megyében. 

= Allam és Igazgatás, 36.évf0 1976. 7.sz. 588 ,598.p. 

JAM lászló Ni SANDOR Iászló: Vasárnap, szabad 

nevelés. 

= Valóság„ 9.évf. 1966. 8.sz. 85-91. P• 

= 

(IBM Lajos: Nevelési Központ a jövő, közintézménye. 

= Kultura és Közösség, 1975. 4.sz 69-75. P. 

A jövaműveltségeszménye. A Népmivelési Konferencia és a 

Neveléstudományt Kongresszus téziseiből. 
= Élet  ós Irodalom, 13.évf. 1969. 21.sz. 1-3. 13 . 

JUHÁSZ Antalné; A szabadidő,  - tevékenységek vezetésének 

néhány kérdése. 

= Tanit64 13.évf. 1975 8.8z. 	11'; 

KELEND1 Gyuláné: A.  gyermek  szabadideje és  az  iskola. 

= módszertani Közlemények, 14.évf: 1974. 2.sz. 53 -56.p. 

KISS Tihamór: Nevelés a. szabadidő helyes felhaszndlására. 

Magyar  Pedagógia, 15.évf. 1976. 4.sz. 331-340. p. 

KOZMA  Tamás MIHÁLY  Ottó: Művelődésünk,tdvlati fej188z- 

Use. 

= Társadalmi Szemle, 33évf. 1978. 11.sz 79-84. p. 

KöPECZI Béla; Szabadidő, és milvelődés. Zárszó a TIT által 

rendezett konferencián. 

= Magyar Nemzet, 1974. okt. 2.sz. 
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LICK Józsefi A tudományos - technikai haladás és az em-

beri fejlődés távlatain 

Szociológia, 19760 3-4.sz. 441-451. p. 

MARX .György: A műveltség dinamikája. 

Társadalmi Szemle, 24.évf. 1969, 5.sze 53-62, p, 

MÁRTA Ferenci A tananyag nem cél, hanem eszköz e  

Köznevelés, 3o. évf. 1974. 2.sz. loll®p.. 

MÁTYÁS István: Az oktatás és közművelődés elválasztha- 

tatlan., 

Népszava, 1976. nov,. 24. 

MEZEI Gyú.lao Az iskola lehetőségei a. tanulók művelődési 

esély- egyenlőtlenségeinek csökkentésébene 

Pedagógiai Szemle, 3o.évf, 1980, 58-67, p., 

Országos Közművelődéspolitikai Tanácskozás, 

Népművelés, 23,évf, 1974. ll.sz . 3-12. p. 

POZSGAY Imre: Ujragondolni dolgainkat. 

Népművelés, 29,évf, 198o 12.sz0 21-24. p. 

SÁNTHA Pál: Az iskola szabadidő. - közösségek fejlődésének 

új lehetőségei és távlatai:, 

Magyar Pedagógia, 18. évf. 1979 2,sz, 169-176.p. 

SÁNTHA Pál: Az iskolai szabadidő - közösségek kibontako-

zása napjainkban, 

Pedagógiai Szemle, 3o.évf. 1980. 4.sz, 341--348. p. 

SÁNTHA Pál: A permanens önművelés. és a művelődési otthonok, 

ifjusági klubok diáklátogatói. 

= Magyar Pedagógia, 13.évf. 1974. 3,sz, 281-291.pe 
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STRACK Jánosné: A közművelődés és a közoktatás kapcsolata. 

• Népművelés, 1975. 24.évf. 4.sz. 30-32, p. 

SZÁNTÓ Miklős: Gondolatok a szabadidő. " értékekről." 

Szociológia, 1973. 2.sz. 234-259. p. 

SZÁMTÓ Miklós: Szabadidő és életmód. 	. 

Kortárs, 18.évf. 1974. 5.sz. 469-475. p. 

F. VANKÓ Ildikó: A nevelési központ korszerűsége.. 

Kultura és Közösség,  1975. 4,sz. 64-69. p. ' 

VENCZEI, István: Közoktatás - közművelődén. 

• Népművelés, 25, évf. 1976. 4.sz. 3-6. p. 

VITÁNYI Iván:. Szabadidő vizsgálatok tapasztalatairól. 

Kritika, 1974. 3.sz, 2-5. p. 
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l.sz. melléklet 

Me llé.kl8tek'  

e lméxó1 ,,p 

1. Melyik közműveládé .si intézményt látogatod ? 

rendszeresen;: BEE 	gyakran: 	. ritkán: -..••+ 

Húzd_ alá , a. _ megfelelőt ! 

könyvtár, , múzeum, művelődési ház, zeneiskola, mozi, 

uttörőház 

2. Miért rendszeresen ? 

Miért gyakran ? 

Miért ritkán ? 

3. A fenti intézmények melyik programját látogatod leg-

szívesebben ? 

4. Mit szeretnél ezekben az intézményekben végezni, ami-

re  jelenleg nincs lehetó:séged ? 

Melyik rendezvényt látogatod szüleiddel együtt ? 

6. Honnan tudod meg, hogy milyen programra érdemes el- 

menned ? 	. 

magad érdeklődsz utána 

szüleid hívják fel a figyelmed 

• tanáraid hiv ják fel a figyelmed 

a--plakáton, csapatfalon olvasol róla ? 

a a Váci műsor " .,r bal értesülsz róla 

• egyéb 
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7. Kikkel szoktad megbeszélni kulturÚlis élményeidet ? 

Szüleiddel, barátaiddal, tanáraiddal, senkivel, 

őrssel, egyéb: 

8Q Melyik tantárgy a. kedvenced ? 

Miért ? 

9, Milyens szórakozást keresel magadnak szabadidődben ? 

Miért ? 

100 Tanulmányi eredményed: 

/ Megjegyzés: a nemedet egy " Ii " vagy " F e° be töve l 

jelezd a lap szélén, / 
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2.sz, melléklet  

Városi T-,  rács VB., T•Zű.velődéstig- ,ri Osztál a _Ü,é.c  

lZL¢velödési P420nt- V=c,  Zeni;n ílt s63, 
Ha~ó,s, Alfréd Ut t.öröh4zF _ Vé.c „ :Lenin _út 45 .,  

Kedve_s  Zányok és Fiuk !  

A segitségeteket szeretnénk kérni egy vizsgálathoz.  

Kérjük, hogy a csatolt kérdőiv kérdéseire őszinte, a  

valóságnak megfelelő válaszokat adjatok:  

A vizsgálat - s igy a kérdőiv is - névtelen, mert egy  

nagyobb közösséget, helyzetet jellemző válaszok érde-

kelnek bennünket.  

Ha a kérdőiv kitőltésénél bármi nem egyértelmü, azt  

inkább kérdezzétek meg, mert ezzel a vizsgálat ered-

ményének hitelességét segititek.  

Előre is köszönjük szives segitségeteket, hiteles, ő-

szinte válaszaitokat !  

Eredményes tanévzárást és jó- vakációt kivánunk !  

Vé.c, l982 máj. 12. 	Barthc, Gyula  

városi képzésfelelős  
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3 r sz. melléklet 

A mérésben résztvevő Atp.nulók xada P,inak kiegészítése 

Mért adatok összessége 

7 csoportban 	194 tanuló_, vala- 

mennyien 8, osztályosok. A nemek 5o-5o %-os 

arányban szerepeltek. 

ianulmányi. eredménvük: 

Teliesitményszint Osztályközép Gyakoriság 

Z 2 51 	--- 	3,00‘ 2 2 75  20 

3,01 - 	3,50 3,25 24 

5,51 -- 4,00 5,75 35 

4,01 —4,50 4,25 70 

4,51 — 	5,00: 4,75 55 
ar 

194 

Legna obb 	akoriságii_ érték az_ 3ieloszlásban: 

70 
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B.De=sti 	t^.nulrlányi elő r~enetele . tár- 

sadalmi._ réte_ge,nként  

1969  

Társadalmi rétegek 
2.oszt. 	_ 

tanulm.eredm. 
8.oszt.  

tanulm.eredm.  

Vezető, értelmiségi 4,3 4,1  

Kö.zépszitiz é.rtelrnis 4,4 4,2  

Irodai dolgozó- /elk., 4,0 3,8  

Szakmunkás 5,7 3,4  

Betanitott munkás 3,4 5,4  

Segédmunkás 5,5 5,2  

Mg--igy fizikai dolgozó 5, 4 5,0  

j Közli: Gazsó. Ferenc = Mobilitás és iskola. Bp.:  

Társadalomtudományi Intézet, 1971 /  

Általános  iskolai  tanulók . tanulmán;rát befolAsolá té--  

mezők  százalékos megoszlása  

1968.  

Tényezők 4.oszt. kar  8.oszt. kor  

Családi ténye ző.k  12,9 % 1.5 %  

Iskolai tényezők 19,2 % 8,3  

Forrás: Kozma Tamás = Hátrányos helyzet.  

Bp..:; Tankönyvkiadó-, 1975  

4.sz. melléklet  
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A -oeé ag,ó~iai hat  és eredmén:Le  

5.sz. melléklet  

Peda- Tanu-  Pszic- 

gógiai  lási  hikus  
} 

hatás  tevé-

keny-

ség  

folya-

matok  

Szituáció, feladat,  

probléma . 

Pszic-

hikus  

kép--  

-1P-  

Tanu°  

ló-i  

tevé-  

xö gz i-  

tett  

tel- 

ző.dmé-  keny-  jesit-  

nye k  ség  mény  

III. 

I  

eredmény  

Közli:  ÁGOSTON György -- NAGY József OROSZ Sándor  

Méréses módszerek a pedagógiában.  

Bp. . . :  Tankönyvkiadó, 1979. 31. p.  

IIo 
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Végezetül hálán köszönetemet szeretném kifejezi- 

ni mindazoknak, akik értékes tanácsaikkal, gondola- 

takkal_hozzájárultak, illetve előísegitették dol-

gozatom megírását. 

Szeretnék köszönetet mondani. Dr.jgoston Gyök 

-tanszékvezető}egyetemi tanárnak,hogy lehetővé: tette 

dolgozatom elkészitését 

E helyről is külön szeretném megköszönni Dr. Kunsági 

Elemér egyetemi docensnek az iránymutató, gondolatait 

és értékes tanácsait, mely nélkül e dolgozatot nem 

tudtam volna elkésziteni. 


