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"Az ötnapos munkahét az iskolákban 

immár a dolgozók szükségletévé 

vált. Ez arra kötelez bennünket, 

hogy serkentsük és gyorsitsuk a 

megkezdett folyamatokat." 

Micsunovics Vukasin, 

a Szövetségi Oktatási és 

Kulturális Tanács elnöke 
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BEVEZETŐ  MEGJEGYZÉSEK 



1. 	BEVEZETŐ 	MEGJEGYZSEK  

A reformáramlatokat a nevelés területén állandóan az 

a törekvés hatja át, hogy az oktatómunka szervezetét kor-

szerűbb alapokra helyezzék, és mindinkább összhangba hoz-

zák a társadalmi mozgásokkal. 

Az áttérés a 42 órás munkahétre sok munkaszervezetben 

lehetővé tette a heti öt napos munkaciklus bevezetését. Ez 

a munkaszervezés jellemző a szabadkai iskolaterületre is-, 

amely Szabadka, Zenta, Bács-Topolya, Kanizsa, Ada és Kis-

hegyes községeket, tehát egész tszak Bácskát magában fog-

lalja. A Szabadka területéhez tartozó munkaszervezetek a-

datai szerint számos munkaszervezet tért át az Ötnapos mun-

kahétre. 167 munkaszervezetből 101-ben bevezették a szabad 

szombatot, igy mindössze 66 munkaszervezet maradt szabad 

szombat nélkül. Hasonló a helyzet a többi községekben is. 

Ezen munkamódszer folytán rés támadt az iskolák és a munka-

szervezetek között, s a szülők mind gyakrabban hangsulyoz-

ták annak a szükségességét, hogy az iskolai munka alkalmaz-

kodjék a polgárok igényeihez. A szülők mind többször fejez-

ték ki azt az óhajukat, hogy szabadidejüket gyermekeikkel 

együtt tölthessék. Ezen alapvető, de számos egyéb ok miatt 

is, több iskola már a korábbi években segitséget igényelt 

az uj munkarend bevezetéséhez. Tekintet nélkül az óvatossá-

gi intézkedésekre, bizonyos értelemben az elindult folyamat 

lassitására, az iskolák mindinkább igyekeztek környezetük 

igényeit kielégiteni. Erről beszélnek az 1. táblázat adatai. 
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A táblázatból egyebek között kitünik, hogy a jelentés 

benyujtásáig /1970 januárjáig/ 67 iskola közül 43 /62,69 %/ 

tért át az ötnapos munkahétre, s hogy hamarosan áttér még 

11 iskola /16,42 %/, ami azt jelenti, hogy 1970. szeptember 

1-től a szabadkai iskolaterületben 54 iskola /80,59 %/ fog 

működni az uj rend szerint. 

Az iskolák tömeges áttérése az ötnapos munkahétre ezen 

a területen együtt járt a munkájuknak rendszeres figyelemmel 

kisérésével és megfelelő segitésével. A szakszolgálat négy 

kiválasztott iskolában az ötnapos munkahét kisérleti beveze-

tésének első napjától arra törekedett, hogy az események ré-

szesévé váljék, támogatta a kisérleti munka végrehajtását. 

Ez azonban nem csupán az első értesülések gyüjtését, de 

egyes kérdések megoldása mellett számos, a jövőben megoldan-

dó probléma felismerését is lehetővé tette. Szükségessé vált 

az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolák müködésének további 

állandófigyelemmel kisérése azzal az igyekezettel, hogy fe-

leletet kapjunk egy sor időszerű kérdésre, amelyek közül a 

következők emelkednek ki: 

Mik az ötnapos munkahét feltételei a munkaszervezetek-

ben, s milyen mozgás várható ebben az irányban a következő 

időszakban; 

Mily tapasztalatokat nyertek az iskolai ötnapos munka 

terén világ- és hazai viszonylatban, s ezek mily mértékben 

hasznosithatók viszonyaink között; 

Milyen okok és indokok hatottak az uj munkaidő tömeges 

bevezetésére a szabadkai iskolaterületben; 
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Az ötnapos iskolahét bevezetésének jogi szabályozása, 

s milyen intézkedések szükségesek ezen a téren; 

Milyen megoldások jelentkeztek az ötnapos munkahét be-

vezetése során kerületünk iskoláiban, s ezek közül melyek 

biztositják leginkább az oktató-nevelő munka folyamatát; 

Miként valósul meg az ötnapos munkahét a területi, és 

az egynemzetiségü iskolákban a kétnyelvű területünkön; 

Miként tükröződik az uj munkaidő iskoláink oktatási-

nevelési eredményeiben; 

Milyen megvilágitásban jelentkezik a fáradtság és a 

pihenés a tanulóknál és nevelőknél az uj munkaszervezésben; 

Hogyan és mennyiben készültek fel a tanulók, szülők, 

nevelők és iskolák a szabad szombattal nyert idő megfelelő 

felhasználására; 	. 

Hogyan hasznositják a szabadidőt, milyen nehézségek 

merülnek fel, s milyen intézkedéseket kellene e téren tenni;, 

Az uj munkaszervezés alkalmazásának három éves tapasz-

talatai után milyen viszony  alakult  ki az ötnapos munkahét 

iránt a nevelők, szülők, tanulók, társadalmi-politikai és 

szakmai szervek, szervezetek és intézmények részéről, s ez 

mivel indokolhatö; .  

Milyen értékelések, következtetések és javaslatok vonha-

tók le az iskolai ötnapos munkahét három éves alkalmazásának 

figyelemmel kisérése alapján a szabadkai iskolakeriiletben; 

Midőn arra vállalkoztam, hogy figyelemmel kisérjem is-

koláink uj szervezetű munkáját, azt a feladatot tüztem magam 

elé, hogy megfelelő feleletet adjak a felsorolt kérdésekre, 

s oly munkamódszert alkalmazzak, amely az egész problematika 

minél sokoldalubb vizsgálatát teszi lehetővé. 
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2. MUNKAMODSZER  

Az iskolai ötnapos munkahét vizsgálata már 1967 folya-

mán megkezdődött, s azóta megszakitás nélkül folyik. Ugy 

látszik, hogy az elkövetkező időszakban is folytatni kell. 

A munka első szakaszát az 1967/68. iskolaévben vég-

zett előkészitő kutatás képezte. Ugyanis, amint már erről 

szó volt, ebben az iskolaévben kisérletként bevezették négy 

kiválasztott iskolában az ötnapos munkahetet. Midőn az In-

tézet vállalta a feladatot,  hogy az  emlitett négy iskolában 

vizsgálja és figyelemmel kiséri az ötnapos munkahéttel vég-

zett munkát, figyelemmel kisérési /kutatási/ tervet készi-

tett - ami egyben feltétele volt annak, hogy a Köztársasági 

Milvelődési Titkárság egyetértsen ezekkel a kisérletekkel. 

A kutatás céljából, amely a röviditett munkahét következmé-

nyeként jelentkező jelenségeknek feltárását, regisztrálását 

és leirását jelenti, következik a kutatás jellege is. Kitü-

nik ebből, hogy a kutatás nem ragaszkodott az ok-következ- 

mény kapcsolatok felderitéséhez és tételes meghatározásához, 

a vállalkozás jellege nem kisérlet a szó szoros értelmében, 

hanem rendszeres megfigyelés a vizsgált jelenségektől függő 

különböző technikák alkalmazásával. A vizsgálat során el-

lenőriztük a röviditett tanitási hét feltételezett előnyei-

ről és hátrányos következményeiről alkotott hipotéziseket. 

Az előzetes vizsgálat alapján jelentés készült, amely bizo-

nyos megoldásokat állapitott meg és számol olyan kérdést 

tárt fel, amelyeket a következő időszakban kell ellenőrizni. 



Az emlitett jelentés befejező megfontolásaiban ezért eme-

li ki, hogy "az ötnapos munkahét szerinti tevékenységet 

az Intézetnek továbbra is figyelemmel kellene kisérnie, 

de munkájának ki kellene terjednie egyes intézkedések be- 

vezetésére, s ezen intézkedések hatásának figyelemmel ki-

sérésére amellett, hogy továbbra is követné a munka ösz-

szességét". /12; 43/ 

Az előzetes vizsgálat eredményeiből kiindulva követ-

kezett az iskolai munka figyelésének és követésének máso- 

dik szakasza a vizsgálatból merített problémákra és fel-

tevésekre alapitott terv szerint. 

Az adott kérdéskör minél sokoldalubb megismerése cél-

jából különböző módszereket és technikát alkalmaztunk. 

A munka a világszerte, és Jugoszláviában megjelent 

vonatkozó irodalom gyüjtésével kezdődött. Ennek az iroda-

lomnak a tanulmányozása lényegében kiindulási pontja volt 

a tárgy megismerésének és a kutatásnak. 

Az ötnapos munkahét kérdése terén való minél sokolda-

lubb tájékozódás céljából a szerző különböző tanácskozáso-

kon vett részt, amelyek közül csak a legfontosabbakat em- 

litj ük; 

a/ Tanácskozás az ötnapos munkahétről a belgrádi is-

kolákban, a "Djuro Szalaj" Munkásegyetem szervezésében, 

1968. március 28., 29. és 30-án. 

b/ Tanácskozás Kranjban az Iskolaügyi Intézetben az 

intézet munkatársaival és egyes oly an  kisérleti iskolák 

igazgatóival, amelyek bevezették az ötnapos munkahetet, 

1969. április 9-én. 
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c/ Köztársaságközi tanácskozás az iskolai ötnapos 

munkahétről Ljubljanában, a Szlovén Szocialista Köztársa-

ság Iskolafejlesztési Intézetének rendezésében, amelyen 

részt vettek a Jugoszláv Iskolai és Müvelődési Kérdéseket 

Kutató Intézet, valamint a ljubljanai Pedagógiai Intézet 

képviselői is, 1969. junius 20-án. 

d/ A fiatalok szabadidejével kapcsolatos elméleti a-

lapokkal és tudományos-kutató munkákkal foglalkozott Basko 

polje-n /Makarska/ 1969. szeptember 24-28. napjain rende-

zett kollókvium a Horvát SZK "Gyermekeink" /"Nasa djeca"/ 

Egyesületek Szövetsége Iskolánkivilli Nevelési Központja és 

a Jugoszláv Gyermekgondozási és Nevelési Tanács Tudományos 

Kutatómunka Bizottsága szervezésében. 

e/ Tanácskozás az egésznapos és heti ötnapos iskolai 

munkáról Makón 1969. október 21-én, stb. 

A szükséges adatgyüjtés céljából megszerveztük az öt-

napos munkahéttel dolgozó iskolák munkájának közvetlen és 

közvetett figyelését. 

A közvetlen figyelést szerző az uj szervezésben dol-

gozó iskolák látogatása során végezte. A közvetett figyelés 

akként történt, hogy a szabadkai Intézet tanácsosai, egyes 

iskolák igazgatói, osztályfőnökei és kijelölt nevelői, kö-

zösen megállapitott kritériumok és utmutatások alapján bi-

zonyos jelenségeket figyeltek és követtek, s észleléseiket 

szóban és irásban közölték e munka szerzőjével. 

Munka közben tanácskozások folytak az e kérdéskörrel 

foglalkozó intézmények megfelelő szakemberei között. Meg-

beszéléseket folytattunk a Jugoszláv Iskolai és Művelődési 
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Kérdéseket Kutató Intézet, a Köztársasági és Tartományi 

Általános és Szakképzés Fejlesztési Intézet képviselőivel. 

A munkában különösen nagy segitséget nyujtott a szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával tartott állan-

dó kapcsolat. 

A munka folyamán többször szerveztünk tanácskozásokat 

az iskolák képviselőivel is. 	. 

A pedagógiai dokumentáció tanulmányozása egész sor ér-

dekes adatot nyujtott, s ezért állandóan figyelemmel kisér-

tük és tanulmányoztuk a dokumentációt, s különös figyelmet 

forditottunk az Intézet tanácsosa jelentéseinek, az osztály-

és nevelőtanácsok jegyzőkönyveinek, az iskolai szülői ösz-

szejövetelek jegyzőkönyveinek elemzésére. Azért volt ez kü-

lönösen érdekes, mert az iskolák egyes szervei időnként na-

pirendre tűzték az ötnapos munkahét kérdését. Figyelemmel 

kisértük továbbá a megfigyelési naplókat az ötnapos munka-

hét végrehajtásáról az iskolákban, a munkanaplókat, a je-

lenléti naplókat, munkaterveket, tanmeneteket, tanrendeket, 

iskolai naptárakat, stb. 	. 

Az adatgyüjtés folyt a következő kérdőlapokkal is: 

a/ Általános tipusu kérdőlapok, amelyek alapján, a 

Jugoszláv Iskolai és Müvelődési Kérdéseket Kutató Intézet-

tel karöltve  történt az általános tájékozódás az iskolák 

munkájáról az uj szervezetben. 

b/ Az Un/1 kérdőlap, amely utján megfelelő adatokat 

kértünk az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolák nevelőitől. 

c/ Az Ur/2 kérdőlap, amellyel a szülőktől kértünk 

szükséges tájékoztatásokat. 
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d/ Az Uu/3 kérdőlapot ugyanilyen céllal a középisko-

lai tanulóknak és az általános iskolák "felsőbb" osztályo-

sainak szántuk olyan iskolákban, ahol ötnapos munkahéttel 

dolgoznak. 

e/ Az Us/4 kérdőlap első része az ötnapos munkahét 

megitélésének skáláját kinálta az érdekelt nevelőknek, szü-

lőknek, és tanulóknak, hogy megismerhessük viszonyukat az 

ötnapos munkahét rendszere szerinti munka iránt. 

f/ Az Us/4 kérdőlap második része az ötnapos munka-

hétnek a téma előzetes vizsgálata alapján meghatározott és 

rendezett előnyeire és hátrányaira vonatkozó nyilatkozato-

kat tartalmazta. 

g/ Az Ud/5 kérdőlapot kitöltötték az Összes iskola-

igazgatók, tekintet nélkül arra, hogy alkalmazzák, vagy nem 

az ötnapos munkahetet. Azoknak az iskoláknak az igazgatói, 

ahol nem alkalmazzák az ötnapos munkahetet, néhány általá-

nos  adat mellett tájékoztatást nyujtottak az iskola szándé-

kairól az ötnapos munkahétre való áttérés tekintetében. Az 

ötnapos munkahéttel dolgozó iskolák igazgatói az iskola 

munkájában elért eredményekről, s azokról a problémákról 

szolgáltattak adatokat, amelyekkel az iskola egésze az uj 

munkaszervezés végrehajtása során találkozik. . 

h/ Az emlitett kérdőlapokon tájékoztatást kértünk ar-

ról is, hogy miként töltik a tanulók szabad idejüket, s e 

kérdés minél alaposabb feltárása végett a tanulók kérdőivet 

töltőttek ki azokról a tevékenységekről, amelyekkel szabad 

idejükben foglalkoznak. . 
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Mindezeket a kérdőiveket ugy állitottuk össze, hogy 

feldolgozásra alkalmasak legyenek, s ahol lehetséges volt, 

vagylagos kérdéseket, kötött feleleteket, többszörös vá-

lasztéku feleleteket alkalmaztunk azzal, hogy szabad fele-

letre adtunk lehetőséget ott, ahol ez szükségesnek mutat-

kozott. Az ajánlott feleleteket a tényleges igényeknek 

megfelelően lehetett megfogalmazni, mert az előzetes vizs-

gálat ebben is segitségünkre volt. 

Tanulóink szabad ideje, s különösen a hét végi szabad-

idő eltöltése kérdésének minél alaposabb tanulmányozása cél-

jából a tanulók meghatározott időben naplót vezettek minden 

fontosabb pénteki, szombati, vasárnapi és hétfői eseményről.  

Minthogy az is érdekelt bennünket,. hogy a nevelők mi-

ként töltik szabad idejüket a hét végén, ők is munkanaplót 

vezettek.  

A kutatások során össze kivántuk hasonlitani a tanulók 

hétfői aktivitását szabad, illetve munka szombat után. Ab-

ból a célból, hogy magyarázatot találjunk a tanulók fáradt-

sága fokának végleteire, me.gkivántuk, hogy vezessenek mun- 

kanaplót e méréseket megelőző napokon. 

Munka közben interju módszert is alkalmaztunk. Több 

izben megkérdeztünk egyes iskolaigazgatókat, nevelőket, szü-

lőket és tanulókat. Ez a módszer felölelte a szabadkai In-

tézet művelődési tanácsosait s a társadalmi-politikai és 

szakmai szervek, szervezetek és intézmények számos képvise-

lőjét is. A tanulók megkérdezésénél a mellékelt képet /1.kép/ 

alkalmaztuk, amely arra szolgált, hogy minél könnyebben kez-

deményezzünk beszélgetést az ötnapos munkahéthez füződő kér-

désekről. 
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Kisérletet végeztünk a fáradtság és pihenés hatásá-

ról a tanulókra egy hatnapos munkahéttel, és egy ötnapos 

munkahéttel dolgozó iskolában. E célból reflex méréseket 

végeztünk a 2. és 3. képen bemutatott készülék segitségé- 

vel. 

Abból a célból, hogy megállapithassuk a tanulók ma-

gatartását munka aktivitás szempontjából munka- és szabad 

szombatot követő héten, az egyik iskolában Paul Fraisse 

utmutatásának megfelelően reflexidőt mértünk érintésre va-

ló reagálás segitségével /22; 78/. /A technika szerzője HS 

Lang-Feld, és Amanual of psychological experiments c. művé 

ből származik - F.G. Boring. H.S. Lanfeld és H.P. Weld, 

Wiley, New York 1937./ 

A tanulók pszichofiziológiai magatartását feladat so-

rozat utján is figyelemmel kisértük, s megállapitottuk a 

pozitiv és a hibásan megoldott feladatok számát, töreked-

ve, hogy ily módon egybevessük a fáradtság és pihenés ha-

tását hétfőn, munka- és szabad szombat után. 

Minthogy a téli szünet a hatnapos munkahéttel dolgozó 

iskolákban három hétig, az ötnapos munkahéttel dolgozókban 

pedig 10 napig, ugyanilyen eljárással kiséreltük megálla-

pitani, van-e jelentős különbség a tanulók magatartásában 

a háromhetes, illetve tíznapos szünetet követő első napon. 

Az Intézet már évek óta alkalmaz az iskolai oktató 

munka eredményeinek megállapitásánál ismeret-teszteket. Ez 

alkalommal az ismeret-teszteket a tudásszint-különbség — p 

megállapitására használtuk az ötnapos munkahétre valóát-

térést megelőző évi, és annak az évnek szintje között, 

amelyben a munka már az uj rendszerben folyt. 
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A kérdőlapok és egyéb mérések feldolgozására adat-

összesitő táblázatok készültek. 

Az összes kérdőlapokat és mérőeszközöket lefordit-

tattuk magyar nyelvre, minthogy iskoláink két nyelven mü-

ködnek, s igy azokat a tanulók saját nyelvükön tölthették 

ki. 

A megfigyelés és adatgyüjtés lehetőség szerint fel-

ölelte az egész népességet minél teljesebb adatnyerés vé-

gett. Figyelemmel arra, hogy az ötnapos munkahétre áttért 

iskolák száma jelentős, s minden esetben nem lehetett meg- 

kérdezni az egész népességet, egyes esetekben a minta mód-

szert alkalmaztuk. Mindenkor rétegezett, jellemző mintára 

törekedtünk, miközben a reszpondenseket alkalmi választás 

módszerével gyüjtöttük. A minta nagyságát ugy számitottuk 

ki, hogy kis intervallummal 99 9-os megbizhatósági szint, 

illetve 0,01 szignifikáciö felett legyen. 

Az adatfeldolgozás során nem vált szükségessé az e-

gész népességtől beszerezhető értékek számitásba vétele, 

mert a lehető eltérési intervallum a kapott értéktől leg- 

kisebb mértékben sem befolyásolta volna az eredményeket. 

Egyes szárvitásoknál a minta a feltételt képező tárgyi 

okokból szerényebb volt /egyetlen reflexmérő készülék, 

stb./. Ilyen esetekben a kapott értékeket is csak tájékoz-

tatóknak tekintjük. 	. . 

Minthogy igen gyakran vált szükségessé bizonyos méré-

sek eredmény eltéréseinek összehasonlitása, s mert ezek az 

eltérések sok esetben nem voltak szembeszökőek, a különb- 
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ségek jelentősége kiszámitásának statisztikai módszerét 

kellett alkalmazni. E célból, ha ez megengedhető volt, a 

Hi-négyzet teszt egyszeriisitett módszerét alkalmaztuk, 

mig kényesebb esetekben a statisztikai különbség a t-érték 

kiszámitásával nyert megállapitást. 

Ezek mellett egyéb statisztikai módszereket és eljá-

rásokat is alkalmaztunk. 

A munkamódszerünk rövid ismertetéséből kitűnő azon 

törekvésünk mellett, hogy a jelenségeket minél sokoldalub-

ban és alaposabban megismerjük, megjegyezzük, hogy a prob- 

rlematika tanulmányozását folytatni kell, s számos feltárt 

kérdés minél alaposabb tanulmányozása szükséges. Ez azonban 

nem jelenti, hogy kutatásunk nem teszi lehetővé bizonyos 

határozott következtetéseket, s irányelvek megállapitását 

ugy iskoláink munkájához, mint a nálunk még csak elégtelen 

mértékben tanulmányozott kérdéskomplexum további kutatásá-

hoz. 
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II 

A 	MUNKAIDŐ 	MEGHATÁROZÓI  



- 22 - 

A MUNKAIDŐ  S Z A B A - 

L Y O Z A S A N A K T Á R S A - . 

D A L M I - G A Z D A S A G I t S 

J OGI  FELTTELEI  

A MUNKAIDŐ RÓVIDITÉStNEK ALAPMEGHATAROZ6I 

A MUNKAIDŐ RÖVIDITÉS IRANYZATA 
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1. A MUNKAIDŐ  SZABÁLYOZÁSÁNAK  

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI  t S 

JOGI  FELTTELEI  

Az ötnapos munkahét bevezetésének lehetősége szorosan 

összefügg a munkaidő röviditésével, s az ötnapos munkahét 

bevezetése a gazdasági és egyéb munkaszervezetekben maga 

után vonja az oktató-nevelő intézmények alkalmazkodásának 

szükségességét a keletkezett helyzethez. Erre a kölcsönös 

függőségre tekintettel röviden meg kell vizsgálnunk a mun- 

kaidőnek a munkaszervezetben való csökkentése meghatározó-

it, milyen törekvések jelentkeztek e téren a multban világ-

szerte és Jugoszláviában, s milyen mozgások várhatók e té-

ren az elkövetkező időkben. 

1.1. A MUNKAIDő ROVIDITÉS ALAPMEGHATAROZ6I  

A munka tartalma és tartama a történelmi fejlődés so-

rán a különböző társadalmi rendszerekben állandó változá-

sokon megy át. A munkaidő tartamát az uralkodó társadalmi 

viszonyok  mellett  egyrészt a társadalmi-gazdasági lehető-

ségek és szükségletek, másrészt az adott társadalom céljai 

határozzák meg. A munkaidő ezért gazdasági, társadalmi és 

történelmi kategória. 

A társadalmi-gazdasági változások alapmozgatója az 

ipar fejlődése, az "ipari termelés alapja pedig a technika. 

Az ipari termelés mind tökéletesebb gépek és preciziós 

technológiai megmunkálási folyamatok segitségével, hála a 

tudományos-elméleti elveknek, a többletmunkát, s ezzel a 

szabadidő növelését biztositja" /85; 241/. 
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Szem előtt tartva, hogy a közeljövőben alaposan vár-

ható a tudomány és technika fejlődése folytán a termelés 

jelentős növekedése, hamarosan várhatók a munkaidő rövidi-

tésére vonatkozó intézkedések is. Dr. Szamolovcsev Borivoj 

szerint egyes amerikai szociológusok és müvelődési elméle-

ti szakemberek arra a következtetésre jutottak, "hogy abban 

a pillanatban , midőn az automatizálás jut uralomra a ter-

melésben, és elnyeri a győztes jelzőt, az amerikai gazda-

ságban pillanatnyilag foglalkoztatott összes munkaerőnek 

3 %-át alkalmazzák majd közvetlen fizikai munkában, 17 %-át 

pedig gazdasági kutatásokban. Ez azt  jelenti,  hogy az ame-

rikában jelenleg foglalkoztatottaknak csak 20 %-a fog dol- 

gozni a gazdaságban. A szociális szolgálatok az aktiv la-

kosság mintegy 40 %-át tudják alkalmazni. Ez összesen 60 %. 

A fennmaradó 40 % a szociológusok és teoretikusok elmélke-

désének problémáját képezi .: Szamolovcsev szerint az automa-

tizálás győzelmével ugynevezett "leisure class", azaz "sza-

bad idő osztály" jön létre, majd igy folytatja; "Kétségte-

len, hogy ez a szakadatlan forradalmasitás a termelés és a 

társadalmi élet területén igen nagy változásokat hoz az em-

ber egész életébe... /amelyek/ mindenekelőtt a szabad idő 

hatalmas növekedésében tükröződnek." /98; 80/. 

A munkaidő rövidités tehát vitathatatlanul .a politi-

kai, gazdasági és társadalmi fejlődés eredménye, amennyi-

ben arra használjuk fel, hogy a fejlődés mozgatójává vál-

jék. Nem engedhető meg ugyanis, hogy a munkaidő rövidités 

a termelés hatékonyságának rovására történjék. 
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A munkaidő tartamának és a munka termelékenységének 

viszonyát számos külföldi és jugoszláv tapasztalat bizo-

nyitja. Igy az angol C. Mather már 1893-ban, midőn egy 

üzemben bevezette a 8 órás munkaidőt, bebizonyitotta az 

akkor hihetetlennek tűnő lehetőségét annak, hogy a munka-

kedv nem a napi munkaidő növelésével, hanem csökkentésé-

vel javul. 1900-ban Ernest Abbe, a jénai Zeiss müvek tu-

dományos munkatársa végzett tudományos alapokon kisérle-

tet, s bebizonyitotta, hogy a napi munkaidőnek 9-ről 8 

órára történt röviditése nem csökkentette a munka haté-

konyságát. 

Az-  első világháboru alatt az egyik angol lemezgyár- 

ban H.M. Vernon folytatott tudományos kutatást, és bebi-

zonyitotta, hogy a munkaidő röviditése 8-ról 6 órára a 

termelést fokozatosan 4,7 %, 8,5 %, 10,5 stb. %-kal növe-

li. A munkaidőnek napi 6 óráról ismét 8 órára való növelé-

se folytán a termelés 11-14 %-kal csökken. Vernon kutatá-

sait az akkor igen időszerű lőszeriparban végezte. Alli-

totta, hogy a munka termelékenysége 11 %-kal emelkedett,  

midőn a heti munkaidőt 66-ról 54 órára röviditették... 

Az Amerikai Egyesült Államokban a második világháboru 

alatt is végeztek kisérleteket, és bebizonyitották, hogy a 

termelékenység a munkaidő röviditésével gyakran növekszik. 

Érdekes az egyik angliai kartongyár példája, ahol 20 

év folyamán különböző időszakokban csökkentették a munka- 

időt. Ebben a gyárban különböző tartamu munkaidővel a heti 

termelésben a következő eredmények mutatkoztak: 
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2. táblázat 

A MUNKAID6 tS TERMELtS VISZONYA EGY ANGOL 

KARTONGYARBAN 

Munkaidő 
Heti termelés 

darab index 

48 ára 794 100 

44 óra -839 106 

40 óra 868 110 

36 óra 834 105 

Forrás: R. Pesic: Radnó vrijeme i tendencije ka 

njegovu skraéenju, Socijalna politika, 

Beograd, 1962/7-8.szám /88; 24 - 25/ 

Az idézett adatokból kitünik, hogy a munkaidő rövidité-

sével nagyobb termelési eredmények érhetők el, azonban hang-

sulyozni kell, hogy bizonyos feltételek között ennek határai 

vannak. 

A munkaidő rövidités igen jelentős pedagógiai és ipari-

pedagógiai, azaz ipari andragógiai szempontból. Ugyanis 

"szükségtelen bizonyitani, hogy a munkaidő rövidités midének-

előtt a technika és technológia fejlődésének köszönhető, s 

párhuzamosan a termelő is több szabad időt nyert. A munkához 

szükséges idő tehát a tudományos kutatások eredményeként rö-

vidult, 

 

'amely kutatások a dolgok ily folyását lehetővé tették 

és diktálták. A müvelődés tehát uj lehetőségeket nyujtott az 

emberiségnek. Az ember éppen a munkafolyamat röviditésével 

és könnyitésével nyert szabad idő kihasználásával nemcsak ké-

nyelmesebb életet él, hanem kialakitja saját személyiségét 
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is", /88; 24/. Ez feltételeket teremt sokoldalu, egyéni 

fejlődéshez, s "az ember sokoldalu fejlődése a legfontosabb 

társadalmi és ipari-pedagógiai probléma. A társadalmi ter-

melésben termelőként ésvezetőként részt vevő emberek sok-

oldalu kialakitásának társadalmi és ipari aspektusa szerve-

sen összefügg a sokoldaluság pedagógiai aspektusával..." 

/85; 61/. 

"A szabad idő társadalmi jelentősége - mondja Zemcov - 

nemcsak abban áll, hogy lehetővé teszi a társadalom tagjai 

képzettségének, általános műveltségi és kulturális szintjé-

nek emelését, hanem az emberek képessé válnak arra is, hogy 

társadalmi tevékenységgel, művészettel, és az alkotás egyéb 

alakjaival foglalkozzanak. Más szóval lehetővé teszi az 

egyén sokoldalu és harmonikus fejlődését, teljesitőképessé-

ge és képességei feltárását, s ezáltal növeli alkotó terme- 
, 

lőerői hatalmát." /123/ 

"Az alacsony müveltségü termelő tehát a legbanálisabb 

érdekek kereteiben nemcsak magának árt, hanem elmulasztja 

az alkalmat, hogy a munkától való fokozott felszabadulás 

utján valósitsa meg egyéniségének teljességét, gondolkodása 

és tevékenysége fejlődésének -összhangját." 

1.2. A MUNKAID6 RÖVIDITÉS IRANYZATA  

A társadalom fejlődése során a munkaidő változások -  

a munkaidő röviditése - állandóan napirenden vannak, tekin-

tet nélkül, hogy szocialista vagy kapitalista államokról 

van szó. Ez olyan gazdasági-politikai jelenség, amely nem 

volt elkerülhető a multban, de még kevésbé lesz elkerülhe-

tő az elkövetkező időkben. 

/88; 24/ 
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1.2.1. A m u n k a i d ő r ö v i d i t é s a 

kapitalista országokban  

A kapitalizmus előtti alakzatokban a rabszolga és 

feudális társadalomban - szó sem volt törvényileg szabályo-

zott munkaidőről. A rabszolgák és jobbágyok munkaideje gya-

korlatilag korlátlan volt. 

A tőkés társadalomban a munkás "szabadon" rendelkezik 

munkaerejével, amelyet "elad" a tőkésnek azzal, hogy a tő- 

kés határozza meg a munkafeltételeket, igy a munkaidőt is. 

A kapitalizmus fejlődésének kezdetén állandó az ellen-

tét a munkaidő meghosszabbitására törekvő tőkések, és a rö- 

vidébb munkaidőt igénylő munkások között. Ez az ellentét 

áthidalhatatlannak látszik: 

A kapitalizmus kezdeti időszakában nem volt törvényben 

meghatározott munkaidő. "A világon legrégibb munkaidőre vo-

natkozó törvényi rendelkezésnek az 1495. évi angol Rendele-

tet tartják. Ez meghatározza az iparosok és munkások munka-

idejét, azzal, hogy a munka kezdete a reggeli hajnalodás, 

befejezése pedig a napnyugta..." /11; 16/. 

A manufaktura termelés fejlődése idején /a XVI. század- 

ban/ a hasznot a munkaidő meghosszabbitásával érik el. 

"Ezért az egyébként is hosszú - átlag 16-18 órás - munkaidőt 

"minimális munkaidőként" alkalmazzák". /60; 13/. 

A további fejlődés még inkább hangsulyozza ezt az i- 

rányzatot. Georges Friedmann erről a következőket mondja: 

... a haladás a gépek szerkezete és a munkások képzettsége 

terén lehetővé tette a -munka gyorsaságának és hatásfokának 

növelését is. Közel fél évszázad folyamán az angol iparban, 
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amely ennek a fejlődésnek prototipusává vált, a munkaidő 

növelése lépést tartott a hatásfok alakulásával." /27; 75/. 

Érthető, hogy a munkaerő ilyen kizsákmányolásának végzetes 

következményei lettek, Marx Károly a Tőkében hangsulyozza, 

hogy "a munkanap meghosszabbitásával a kapitalista terme-

lés, amely lényegében többletérték termelés, a többletmunka 

felszivása, a fejlődés és megszilárdulás erkölcsi és tárgyi 

feltételeinek megvonásával tehát nemcsak az emberi munkaerő 

satnyulását termeli. Termeli magának a munkaerőnek idősza- 

kos kimerülését és kiölését is. Meghosszabbitja a munkás 

termelő periódusát bizonyos adott időszakban, megröviditve 

az életét." /101; 115/ 

A munkaidő állandó hosszabbitása szükségszerűen a mun-

kások ellenállásához és tiltakozásához vezetett. A munkaerő, 

s különösen a gyermekek munkaerejének kizsákmányolása ellen 

emel szót R. Owen is Nagy Britannia kormányelnökéhez a gyer-

mekek gyári foglalkoztatásáról szóló törvény kapcsán, amely 

jogszabály a gyermek munkaerő helyzetének javitását célozta. 

Owen szót emel a törvény ellen, és rámutat egyes elfogadha-

tatlan rendelkezéseire. "A törvény - irja Owen a levelében 

- amely az Alsóház előtt fekszik... megengedi azt, hogy 9 é-

ves gyermekeket fogadjanak munkára, s tizenkét és fél órát 

dolgozzanak naponta..." Elitéli a munkások helyzetét általá-

ban, s a  továbbiakban igy  ir.:j! "A magyarázatra nem szoruló 

okok miatt az egyszerü testi munka értéke annyira csökkent, 

hogy itt és más országokban a munkás kedvezőtlenebb körülmé-

nyek között él, mint ahogyan a jobbágyok és parasztok éltek 

a feudális társadalomban, vagy a rabszolgák az antik népek- 
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nél". /103; 92/ Leirja a munkások helyzetét, s igy foly-

tatjaj "Ma /a munkást/ az esetek többségében a legszörnyűbb 

szükség készteti, hogy dolgozzék, ha követelik tőle, tizen-

hat, sőt tizennyolc órát is olyan munkában, ahol el kell 

vetnie minden gondolatát a kellemességnek, tevékenységekben, 

amelyek gyakran egészségtelenek, sokszor utálatosak is az 

emberi természet számára. Azonb an , Lordom, a munkás fiai és 

leányai, mi több, kis fiu- és leánygyermekei is ki vannak 

téve e szükségnek. Létfenntartásuk érdekében mindannyiuknak 

igy kelle cselekedniök, ha ilyen nyomoruságos munkához jut- 

nak." /103; 93/ A helyzet ismertetése után Owen kiemeli a 

mai szemszögből nézve igen szerény követeléseket , s rámutat, 

hogy "...meg kell tiltani a gyermekek bármilyen gyárban tör-

ténő alkalmazását tiz /szerző kiemelése/ éves koruk előtt, 

azzal hogy 6 óránál többet nem dolgozhatnak naponta a tizen-

kettedik életévük /szerző kiemelése/ betöltése előtt." /103; 

97/ A levél szerzője nem nagy optimista, s "Az uj életszem-

lélet, és Owen egyéb munkái" cimü műben közzé tett levélben 

olvasható azoknak az előre látott reagálása, akiket a java-

solt módositások érintettek volna. "Tudatában vagyok - irja 

Owen - milyen lármát fognak kezdetben kiváltani a javaslatok 

a vak kalmár sóvárgás miatt. Mert a kereskedelem,  Uram,  arra 

tanitja -;gyermekeit, hogy csak a saját közvetlen, vagy lát-

szólagos hasznukat lássák...", s hogy bizonyos áron termel-

hessenek, mondja tovább "...lakosságunk ezrei betegség és 

nyomor közepette élnek, és tulkorán halnak meg". /103; 98/. 

A levél ismertetett részéből világosan kitűnik, milyenek 

voltak a munkafeltételek, és ezek mily következményekhez ve- 
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zettek. Rövid élet, magas foku gyermekhalandóság, betegsé-

gek pusztitásai és egyéb inségek jellemezték ezeket az idő-

ket. 

A munkaidő hosszabbitását nem tarthatták fenn sokáig. 

Változásokhoz. kellett vezetniök a gyakran osztályok és. e-

gyének kivánságával szemben ható törvényszerü folyamatoknak. 

A korszerűbb termelési mód összeütközésbe került a tulhosszu 

munkaidő fenntartásának irányzatával. "A /termelés/ hatékony-

ságának növekedése - hangsulyozza Ftriedmann maga után von-

ja a munkanap tartamának szükségszerü csökkentését. Maga a 

haszon iránti figyelem vezette rá, ilyen módon, az ipari ka-

pitalizmust, hogy elfogadja, sőt kivánja a munkanap rövidi-

tését. éppen ily szellemben néha serkentette is a munka 

problémák tudományos kutatását." /27; 75/ 

Angliában szabályozták először jogilag a munkásosztály 

védelmét. Ez érthető, mert közismert, hogy éppen Anglia a 

nagyipar bölcsője, s ebben  az  országban vette kezdetét a 

munkásság ellenállása a kizsákmányoló osztállyal szemben. 

Igy 1802-ben hoztAk a fonodákban és pamutszövödékben alkal-

mazott tanulók és egyéb személyek egészség- és szellemi vé-

delméről szóló törvényt. A törvény szerint 9 éven aluli ta-

nulók nem dolgozhatnak 12 óránál tovább, s nem foglalkoztat-

hatói: éjszaka, azaz 21 és 6 óra között. 

Gyermekmunka védelmi törvényeket hoztak 1825. és 1831. 

években is, mig az ifjuságra ezeket a törvényeket a gyárak-

ról szóló törvény hozatalakor, 1833-ban terjesztették ki. E 

törvény szerint a munkanap .5,30 órakor kezdődik, és 20,30 6- 

rakor fejeződik be. Ebben az időszakban fiatalmunkások is 
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foglalkoztathatók azzal, hogy napi 12 óránál tovább nem 

dolgozhatnak.  

1850-ben bevezették Angliában a tiz órás munkaidőt. 

Ezt követőleg erősödtek az igények a nyolc órás munkaidő 

bevezetése iránt. Az európai országok közül Anglia vezette 

he 1894-ben elsőként a nyolc órás munkanapot. /Dr. R. 

Pesics szerint/ /84; 46/ 

A második világháboru után az ipar fejlődése rendkí-

vüli mértékben felgyorsult. Ez anyagi alapot teremtett a 

munkaidő további csökkentéséhez, amely a háborus viszonyok 

miatt általában 12 óra körül mozgott. A munkaidőt fokoza-

tosan 48 órára, majd néhol 46 vagy 45, mi több, 42 és 41 

heti órára csökkentették. Franciaországban, Kanadában, az 

USA-ban és néhány más országban bevezették a 40 órás munka- 

hetet. /11; 16 után/ 

"A heti munkaidő az iparban különböző országokban ma 

igy alakul: . 

3. táblázat 

HETI MUNKAIDŐ KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOK IPARÁBAN 

Ausztria, Kanada, USA, Franciaország, Uj-Zéland 	40 óra 

Argentina, Kuba, Irország, Nagy-Britannia 	44 óra 

Belgium, Guatemala 	 46 óra 

Finnország, Svédország 	 47 óra 

A többi országok 	 48 bra 

/Forrás z  84 ; 7 / 
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Ezek törvényben meghatározott normák. A tendenciák 

azonban még tágabbak, ha figyelembe vesszük, hogy kollek-

tiv szerződésekkel a munkaidőt még néhány országban csök-

kentették. /84; 6-7/ 

Igy Belgiumban is, egy nemzeti egyezmény alapján szá-

mős gazdasági ágazatban bevezették a 45 órás munkahetet. 

Több külön egyezményben heti 44, 42, 41, sőt 40 órás mun-

kahetet állapitottak meg. /10; 16 után/ 	. 

Dániában kollektiv szerződéssel már 1957-ben 45 órás 

munkahetet irányoztak elő a gépiparban./84; 7/. 

Olaszországban 1956-ban több munkaidő csökkentést ve-

zettek be, amelyek 40. és 46,5 óra között mozognak. 

Svédországban 1958 és'1960 között a heti munkaidőt 

48 óráról 45 órára csökkentették. 

Svájcban 1959-től a heti munkaidő 44 óra. 

Franciaországban 1936-tól törvénnyel megkezdték a 40 

órás munkahét bevezetését, s ezt hamarosan kiterjesztették 

az összes munkás kategóriákra. /11; 17 szerint/ 

Nyugat-Németországban kollektiv szerződéssel számos i- 

parágban a heti munkaidőt 45 és 44 órában állapitották meg, 

s a cigarettaiparban 1959 január 1-től bevezették a 40 órás 

munkahetet. /84; 7/ 

Nyugat Európában a munkahét röviditést általában kol-

lektiv szerződések alapján vezették be, amelyek szint és 

terjedelem tekintetében különbözőek. 

A kifejtettek alapján néhány jellemző következtetéshez 

juthatunk.  
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1. A kapitalizmus fejlődése, az értéktöbblet kiala-

kitása folyamán a munkanap hosszabbitására törekednek. 

2. A munkanap meghosszabbítása hátrányos a munkásra. 

A munka az ember megnyomoritásának eszközévé , válik, fokoza-

tosan megfosztja attól a lehetőségtől, hogy testileg, lel-

kileg és erkölcsileg fejlődjék. 

3. A  munkaidő  csökkentése a munka hatékonyságának 

fokozásához, ami a viszonylagos értéktöbblet létrehozásához 

vezet. 

4. A viszonylagos értéktöbblet a munkaerő tökélete-

sitéséhez, munkamódszerek és termelő eszközök fejlődéséhez 

vezet. 	. 

5. A kapitalizmus a viszonylagos értéktöbblet létre-

hozása végett a munkásnak szilárdabb alap- és szakképzett-

séget nyujt és ideológiáját megismerteti az ifjusággal. 

6. A munkaidő csökkentése a munkás számára lehetővé 

teszi, hogy szakmailag és politikailag fejlődjék, s felké-

szüljön az osztályharcra. /101; 119/ 

1.2.2.A  munkaidő r ö  v i d i t é s e  

szocialista országokban  

Amint az eddigiekből látható a munkaidő csökkentése 

nem a szocialista országok sajátos jellemzője. Mi több, 

megállapitottuk, hogy először a kapitalista országokban 

került sor röviditésre, s számos kapitalista országban ma 

is rövidebb a munkaidő, mint a szocialista országokban. A 

szabad idő vonatkozásában a szocialista országokban mégis 

vannak bizonyos sajátosságok. A szocialista országokban az 
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ember van előtérben. A munkaidő csökkentésével mindenek-

előtt a dolgozó ember életszinvonalának, munka- és élet-

feltételeinek javulására kivánnak hatni. A szocialista orszá-

gokban 
; a munkaidő röviditése az egész társadalom program- 

szerű tájolódásaként jelentkezik. 

A körülmények folytán eddig sajnos nem fordithattunk 

kellő figyelmet arre a kérdésre, sőt a munkaidő csökkenté-

sének elméleti problémáit sem dolgoztuk fel kellően. Nem 

jelenti ez azonban, hogy a munkaidő csökkentése irányában 

nem történtek bizonyos, az utóbbi időben hatásos intézkedé-

sek is. A következő táblázatos áttekintésből világosan ki-

tűnik a munkaidő enyhe, de folyamatos csökkentésének irány-

zata, különösen egyes országokban, amelyek között élenjár 

a Szovjetunió. 

4. táblázat 

MUNKAIDŐ A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN AZ 1956-1967.ÉVEKBEN 

/óra, perc/ 

É v Bulgá- 
ria CSSZK Lengyel - 

ország -ország 
Magyar -

NDK  Romá- nia 

i 
Szovjet- 
unió 

1956-tól 46,0 46,0 48,0 48,0 48,0 48,0 46,0 

1957-tőt 46,0 46,0 48 , 0 48,0 45,07a 48;0 46,0 

1960-tól 46;0 46,0 46,0 48,0 45,0 48,0 41,0 

1966-tót 46 , 0 44,0 46,0 48,0 45,0/b 48,0 41,0 

1967-től 46 , 0 44,0 46,0 48,0 43,45 48 , 0 41,0 

1968-69-re 

tervezett 42,30 42,30 46 , 0 44,0/c 43,45 48,0 

. 

41,0 
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a/ Meghatározott gyáripari, épitőipari és közlekedési 

tevékenységek 

b/ Általában az egész népgazdaság viszonylatában 

c/ Bevezetése a gyáriparban és épitőiparban 1970-ig. 

/Forrás; 60; 22,83/ 

A munkaidő röviditését egyes szocialista országokban 

különböző módon hajtják végre, a társadalmi és gazdasági 

adottságoktól függően. 

Rövid vonásokban lássuk, miként hajtották végre. a mun-

kaidő röviditését, illetve milyen vonatkozó tervekkel fog- 

lalkoznak az egyes szocialista országokban. 

A Szovjetunió a szocialista országok közül elsőként 

látott a,munkaidő csökkentéséhez. A napi munkaidőt már 1927-

ben 7 órára röviditették, a második világháboru idejében a. 

munkaidőt azonban  9-12 órára növelték. 

1956-ban ugy itélték meg, hogy a gazdasági fejlődés 

ismét lehetővé teszi a munkaidő csökkentését, amit ugy haj-

tottak végre, hogy a szombati munkaidőt két órával rövidi-

tették, s igy megvalósult a 46 órás munkahét. 

A további gazdasági fejlődés lehetővé tette a napi hét 

órás munkaidő, azaz a 41-42 órás munkahét bevezetését. 

1967 második felében áttértek az ötnapos munkahétre, a 

munkaidő röviditése nélkül. Ezt az intézkedést általában az 

egész ország területén egyidejüleg vezették be. 

A szovjet tapasztalatok szerint a munkaidő csökkentése 

ott volt hatásos, ahol tervszerüen hajtották végre,.s ahol 

az üzemek az előkészületeket legalább fél évvel előbb meg-

tették. 
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A Német  Demokratikus Köztársaságban az 1957. évi tör-

vény egyes munkás kategóriák viszonylatában bevezette a 45 

órás munkahetet. 

Az 1966. április 9-i rendelet bevezette a két heten-

kénti ötnapos munkahetet azzal, hogy a röviditett munkaidő 

az összes dolgozó kategóriákra vonatkozik. 

1967. május 3-án határozatot hoztak, amellyel minden 

tevékenységi ágban áttérnek a 43,45 órás munkahétre, beve-

zetnek minden héten 2 szabadnapot, kivéve ez alöl az okta-

tási dolgozókat. Az esetek többségében szabad nap a szombat 

és vasárnap. 

Az előkészitő időszakban alapelv a szabad szombat biz-

tositása volt minden héten. 

Megállapitást nyert, hogy szükségtelen fenntartani a 

nagy számu ünnepet, figyelemmel a szabad szombatokra, midőn 

lehetőség nyilik a pihenésre. Az ünnepeket ugy osztották el, 

hogy a munkahét utolsó, vagy a következő hét első napján 

tartsák meg. Egyedül a felszabadulás napját ünneplik ponto-

san meghatározott napon. 

A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban a 44 órás mun-

kahetet 1966-ban vezették be azzal, hogy minden második 

szombat szabad. Erre a CSKP XII. kongresszusa után került 

sor, amelynek tézisei a 40-42 órás munkahétre való fokozatos 

áttérést irányozzák elő, az ötnapos munkahét egyidejű beve-

zetésével. 

A pihenő napokat egységesen határozták meg az egész 

országra, hogy minél zavartalanabb feltételeket teremtsenek 

a szabadidő eltöltéséhez. 
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A kormány elemezte az első tapasztalatokat, s megité- 

lése szerint nincs akadályá annak, hogy általánosan bevezes-

sék az ötnapos munkahetet . 42 óra 30 perces munkaidővel. 

A második váltásban dolgozó munkások heti 40 órát dol-

goznak, a harmadik váltásban dolgozók heti normája pedig 37 

6ra 30 perc. 

A Bolgár Népköztársaságban a heti munkaidőt 1956-ban 

46 Órára csökkentették. 1968-ban további csökkentésre került 

sor azzal, hogy a röviditett időt az ünnepek számának.csök-

kéntésével pótolják. A korábbi 8 ünnep közül 4-5-öt megszün-

tettek, a többieket pedig lehetőség szerint ugy osztották 

el, hogy  a hét végén tartsák. 	. 

Előirányozták, hogy a kisérleti időszak után 1969-től 

tömegesen bevezetik az ötnapos, 42 óra 30 perces munkahetet. 

Ezt a megoldást kivánják alkalmazni a gazdaságon kívüli te-

vékenységek területén is. 

A Magyar Népköztársaságban a.munkaidó röviditése terén 

intézkedéseket.a Magyar Dolgozók Pártja IX. kongresszusa u- 

tán tettek, ahol is vizsgálat tárgyává tették a munkaidő 

csökkentésének lehetőségét a gyáriparban és épitőiparban. A 

kormány 1967. julius 1-én határozatot hozott a munkaidő csök-

kentéséről. A határozat értelmében a gyáripari és épitőipari 

munkaszervezetek részére lehetővé teszi, hogy 1968. julius 

1-e és 1970. december 31-e között áttérjenek a heti átlagos 

44 órás munkaidőre. 

Előzetesen 1968. j anuár 1-i kezdettel 70 munkaszerve- 

zetben vézették be a csökkentett munkaidőt szükséges tapasz-

talat szerzés céljából. 

A három műszakban dolgozó üzemekben lehetővé tették a 

munkaidő csökkentését 44, illetve 42 órára. 



- 39 - 

A röviditett munkaidő bevezetése előtt három hónappal 

a munkaszervezetek kötelesek voltak akcióprogramot készite-

ni, s ezt betekintésre az illetékes ellenőrző hatóságokhoz 

beterjeszteni. 

A munkaidő csökkentés módját a munkaszervezet határoz-

za meg. Lehetőség nyílt a napi ., illetve heti munkaidő csök-

kentésére, azaz az ötnapos munkahét bevezetésére /minden 

második héten/. 

A szabadnapot a munkaszervezet maga határozza meg. 

1.2.3.A  munkaidő r ö v i d i t é s e 	J u g o - 

s z l á v i á b a n 

A munkaidő csökkentése Jugoszláviában jellege és lé-

nyege szempontjából két alapkategóriára osztható; 

a/ A munkaidő szabályozása a háboru előtti Jugoszláviá-

ban, és 

b/ a munkaidő szabályozása az uj Jugoszláviában. 

1.2.3.1. A munkaidő szabályozása a háboru előtti Jugoszláviá- 

ban 

Dr. Pesics szerint a háboru előtti Jugoszlávia munka-

időt szabályozó rendelkezései négy csoportra oszthatók. Az 

első csoportba azok a szabályok tartoznak, amelyeket egyes 

tartományokban az SHS állam alapitása után hoztak. Rendele- 

tekkel és szabályrendeletekkel egyes tartományokban bevezet-

ték a napi 8 órás, illetve heti 48 órás munkaidőt. 

A második csoportba tartozik az 1922-ben hozott Törvény 

a munkások védelméről. E szerint az ipari és bányamunkások 
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napi munkaideje 8 6ra volt, heti hat munkanappal, a többi 

Üzemekben pedig napi 8-10 6ra. 

Az e Törvény alapján hozott jogszabályok képezik a 

harmadik csoportot, ezek pedig:. a kisipari Üzemek munka-

idejéről szóló rendelet, amely legfeljebb napi 10, s heti 

60 munkaórát engedélyez, s a Kereskedelmi és kisipari Üz-

letek nyitásáról és zárásáról szóló rendelet, amely szerint 

ezen üzletek személyzetét naponta legfeljebb 9 órán, heten-

ként 54 órán át lehet foglalkoztatni. 

A harmadik csoportba azok a rendelkezések tartoznak, 

amelyek a Törvénybe nem foglalt munkás kategóriák munka-

idejét szabályozz 

1.2.3.2. Munkaidő szabályozás az uj Jugoszláviában  

A munkaidő szabályozása az uj Jugoszláviában három 

alapkategóriába sorolható: a/ a háboru befejezésétől a 

Munkaviszonyokról szóló törvény hozataláig terjedő időszak, 

b/ az emlitett Törvény hozatalától az Alkotmány, és a Mun-

kaviszonyokról szóló alaptörvény hozataláig terjedő idő-

szak, és c/ az Alkotmány hozatalát követő időszak. 

Közvetlenül a háboru után nem hoztak munkaidőt rendező 

jogszabályokat. A törvényhozás azonban rögtön elfogadta a 

8 órás munkanap és 48 órás munkahét elvét. Ezt 1945-ben az 

Állami-gazdasági és magánvállalati, magánintézményi és szer-

vezeti napszámok és fizetések szabályozásáról szóló rende-

let szegezi le. 

A Jugoszláv Népi Szövetségi Köztársaság Kormánya 1947, 

1948 és 1949 folyamán rendeletek sorát hozta a munkások és 

ák. /84; 14/ 
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tanulók fizetéséről. Ezek a rendeletek szabályozzák részle-

tesen a munkaidőt is. A munkaidőt napi 8 órában állapitják 
• 

meg. 	 . 

A Szövetségi Képviselőház 1957-ben hozta a Munkaviszo-

nyokról szólótörvényt, amely első izben szabályozza a mun-

kaviszonnyal kapcsolatos összes kérdéseket. A. Törvény sze-

rint a rendes munkaidő napi 8, illetve heti 48 óra. Ezzel 

törvény foganatositotta a munkaidő heti korlátozásának el-

vét. 

Az állami alkalmazottak munkaidejét az 1946 juliusi 

Törvény az állami alkalmazottakról_ szabályozza, amely sze-

rint a rendes munkaidő napi 8 óra. 	. 

1947-ben a JNSZK Kormánya szabályrendeletet hozott, a-

mely az összes állami hivatalokban, intézményekben és vál-

lalatoknál s az összes szövetségi, köztársasági és helyi in-

tézményekben a napi munkaidőt 8 órában állapitja meg. A Sza-

bályrendelet szerint az alkalmazottak munkaideje 9 órakor 

kezdődött és 17 óráig, szombaton pedig 9-től 15 óráig tar-

tott. 

Nem egészen két hét mulya uj szabályrendeletet hoztak, 

amely visszaállitotta a korábbi munkaidő rendet. A szabály-

rendelet az állami alkalmazottak munkaidejét 7 órában álla-

pitotta meg. 

Az 1957 évi Törvény a közalkalmazottakról a hétórás 

munkaidő elvét megerősitette. 	 . 

A Munkaviszonyról szóló alaptörvény alkotmányos téte-

lek alapján kiemelte a munkások heti 42 órás munkaidőre va-

ló jogának elvét. Ezzel bevezetést nyert a 42 órás munkahét. 
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Ez egyuttal első lépés a 40 órás munkahét megvalósitása 

irányában, ami ma már reális igény. 

Közelebbi utmutatásokat a röviditett munkahét beve-

zetésének feltételeiről, módjáról és határidejéről a 42 

órás munkahét bevezetéséről szóló alaptörvény adott, a-

melyet különböző végrehájtási szabályok és utasitások kö-

vettek. E Törvény alapján a 42 órás munkahét valósággá 

vált azzal, hogy jelentéktelen számu munkaszervezet határ-

idő hosszabbitást kapott a kővetkező év elejéig. 

Különös jelentőséggel bir, hogy a 42 órás munkahét 

bevezetése megteremtette az ötnapos munkahét bevezetésének 

előfeltételét is, Sok munkaszervezet élt ezzel a lehető-

séggel, s Jugoszláviában számos munkaszervezet dolgozik 5 

napon a hét folyamán. /84; 13-17. után/ 

1.2.4.A  h e t i munkaidő rendje  

A munkaidő röviditésének eddigi áttekintése során már 

találkoztunk a heti munkaidő elosztásának módozataival. Ezt 

a kérdést különböző képpen oldják meg az egyes országokban, 

ami sokban a heti munkakötelezettség terjedelmétől, és a 

munkaszervezet jellegétől függ. 	. 

Igen elterjedt az olyan munkarend, amely szabad szombat 

délutánt, illetve az "angol szombat" bevezetését biztositja 

/Svájc, Ausztria, Bolivia, Olaszország, Mexikó, Norvégia, 

Svédország, Törökország, stb./. 

Igen gyakori megoldás a heti munkaidőnek összpontositá-

sa öt napra. /Mindazok az országok, ahol bevezették a 40 órás 
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munkahetet, továbbá Svájc, Ausztrália,. USA, Uj-Zéland, 

Franciaország, Nagy-Britannia, a felsorolt szocialista 

országok, stb./  . 

Az ötnapos munkahetet több változatban hajtják vég-

re. Van, hogy minden szombat  szabad,  más esetekben három 

szombat szabad /ez a  leggyakoribb megoldási, néhol csak 

két szombat szabad, de van olyan ország is, ahol szabad 

szombatot szezonon kivüli időszakban olyan munkaszerveze-

teknél adnak, ahol ezt a munka jellege megkivánja, illet-

ve lehetővé teszi. 

Egyes szocialista országokban az ötnapos munkahét 

bevezetésének megkönnyitése céljából ugy kívánnak szabad 

időhöz jutni, hogy csökkentik az ünnepek számát és megfe-

lelőbben osztják el az ünnepek idejét /amint ezt egyes 

szocialista országok ismertetésénél már emlitettük/. Az 

ünnepek helyzetét a szocialista országokban a következő 

táblázat mutatja. 

5. táblázat 

AZ ÜNNEPEK JELENLEGI SZAMA EGYES ORSZAGOKBAN 

Ország 1'7nnepek 
száma ' 

Az .ünnepek száma a 
vasárnapra, illet-
ve más. szabadnapra 
esők levonása után 

NDK 9 7 

Bulgária /a 8 7 

Lengyelország 8 7 

Magyarország 8 6 

Szovjetunió 8 6 

Csehszlovákia 7 5 

Románia 6 6 
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a/ 	1969, az ötnapos munkahét általános bevezetése óta 

tervezik az ünnepek megszüntetését, illetve átszer-

vezését ugy, hogy a jelenlegi 8 ünnep közül csak 

mintegy . 3 maradjon, de ezek is vasárnapra vagy sza-

badnapra essenek. 

/Forrás: 60; 88/ 

A munkaidő heti rendszerének idézett változataival 

közel sincsenek kimeritve' az összes lehetőségek, s a fenn-

álló gyakorlati megoldások sem. Ezt legjobban a Szabadka 

község területén alkalmazott megoldások áttekintése mutat- 

ja. 

6. táblázat 

SZABADSZOMBAT A SZABADKAI MUNKASZERVEZETEKBEN 

AZ 1970. tVBEN 

Összes munkaszer- 

vezetek száma 

Szabad-szombatos 

munkaszervezetek 

száma 

Nem szabad-szombatos 

munkaszervezetek szó-

ma 	• 

167 101 66 	I 

Megjegyzés: Az iskolák nélkül 

Forrás: Szakszervezeti Szövetségi Községi .Tanácsa, 

02-91/2 1970. szám. 
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7. táblázat 

MUNKA- ÉS SZABADSZOMBATOK RENDJE SZABADKA KőZSÉG, 

TERÜLETÉN AZ, 1970. ÉVBEN 

M Munkarend módja 
Munkaszervezetek  

száma 

Minden nap 7 órát dolgoznak 42 

Egy munka- és 3 szabadszombat 16 

2 munka-, 2 szábadszombat 11 

minden. negyedik munkaszombat 14 

Minden szombat szabad 9 

Szabadnapok hét közben 7 

munka turnusokban /12-24/ 26 

Első szombaton munka, többiek szabadok 24 

Havonta az utolsó munkaszombat 11 

Első és második szombat a hönapban szabad 2 

Szabadszombatok csak téli időszakban 4 

Forrás: Szakszervezeti Szövetség Szabadkai Községi Taná- 

csának 02-91/-/1970.számu átirata. 

Ezen állapot okait jórészt abból a táblázatból ismer-

jük meg, amely áttekintést ad a munka- és szabadszombatok-

ról tevékenységenként. 
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8. táblázat 

SZABAD- tS MUNKASZOMBATOK RENDJE TEVEKENYSEGENKÉNT 

SZABADKÁN AZ 1970. ÉVBEN 

A munkarend módja 
Szervezetek száma te- 

vekenysegenkent 

a 

zolgál- 
tatás 

társa- 
dalmi 

mező- 
gazd. 

ipar közle-
kedés 

minden nap 7 órát 

dolgoznak 30 5 2 5 - 

1 munka-, 3 szabad-

szombat 4 6 3 3 2 

2 munka-, 2 szabad-

szombat 3 5 2 _ 1 - 

minden 4. munka-

szombat 3 7 3 1 - 

minden szombat szabad 3 4 2 - - 

szabadnapok hét közben 3 2 - 2 - 

munka váltásokban /12-24j - 2 - - 23 

első munka, többi szabad 8 4 10 - - 

a hónapban az utolsó 

munkaszombat 6 1 2 2 . 	- 

első és második szabad 1 - - 1 - 

téli időszakban szabadok 3 -- - 1 - 

Forrás: Szakszervezeti Szövetség Szabadkai Községi . Taná-

esának 02-9-1/2/1970. számu átirata. 



- 47 - 

A felsorolt adatok kétségtelenül megerősitik, hogy 

munkaszervezeteink munkaszervezésében jelentős változások 

mennek végbe, amelyeket éber figyelemmel kell kisérnünk, 

hogy kellő időben megtehessük a legmegfelelőbb intézkedé-

seket. 

1.2.5.A további fejlődés iránya  

Ezuttal nem kellene figyelmet forditanunk'a futuro-

logusok további fejlődésre vonatkozó jóslataira a világban 

és Jugoszláviában. Elég megemlékeznünk arról, hogy a tudo-

mány és technika fejlődésének üteme folytán teljesen . indo-

koltan beszélhetünk tudományos-müszaki forradalomról. Ez a 

fejlődés tárgyilagos becslések szerint mind hatékonyabbá 

válik, és szükségszerüen a munkaidő további csökkentéséhez 

fog vezetni. Norbert Wiener szerint "e században a munka-

idő 1/3-ával .rövidült, s a következő 50 év során még 1/3-

óval fog csökkenni". /91; 15/ 

Az elkövetkező időszakban Jugoszláviában is alaposan 

várható intenzivebb gazdasági fejlődés. Az 1985. évig ter-

jedő időszak távlati terve szerint komoly iparositásra ke-

rül sor.  A nemzeti jövedelemnek 3,5-szörösére kell nőnie. A 

mezőgazdasági termelés megkétszereződik, s a lakosságnak 

csupán 30 %-a fog a mezőgazdaságban dolgozni az eddigi 50 % 

helyett. /dr. Ivo Vinski: Jugoslavija 1985. Komunist, 1970/ 

688. sz./ 

Az előirányzatok szerint az em1itett időszakban.Ju-

goszlávia "jelentősen javitja helyét a gazdasági fejlettség 

nemzetközi rangsorában. Az 1985. év körül gazdaságilag fej- 
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lettség nemzetközi rangsorában. Az 1985. év körül gazda-

ságilag fejlett ország jellegét ölti, a nyugateurópai or-

szágok mostani gazdasági fejlettségéhez hasonló szinten. 

Az elkövetkező időszakban csökkenni fog a jelenleg fenn-

álló távolság Jugoszlávia és a fejlettebb országok társa-

dalmi termelése között. A fejlődés e távlatai miatt a mun-

kaidő területén hozandó minden intézkedést a jövő évtize-

dek társadalmi fejlődési törekvéseinek megvilágitásában is 

vizsgálni kell". /128; 80/ Már most számolni kell azzal, 

hogy elkövetkezik "...a jelentősen rövidebb munkaidő kor- 

szaka, amelyre már most felkellene készülni... Egészen bi-

zonyos, hogy a 42 órás munkahét már a közeljövőben sem lesz 

végcél... A pszicho-szociológiai elemek legalább olyan je-

lentőséget kapnak, mint a korábban észlelt gazdasági, egész-

ségügyi és szervezési momentumok, mert a XX. század utolsó 

évtizedei nemcsak a munkaidő gyors röviditésének időszakát 

fogják jelenteni, hanem az ember mind világosabban elidege-

nedésének, valamint annak a tudatára ébred, hogy egyénisé-

gének elidegenedése ellen mind több szabad, valóban szabad 

időt keressen, amelyben minden tette öncéluvá válik..A mun-

kaidő tartamának és rendjének változtatására irányuló cél-

szerű irányu akció tehát különleges jelentőségü társadalmi) 

ügy". /128; 81/ 
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ISKOLAI ÖTNAPOS M U N - 

K A Ht T BEVEZETSNEK  

JOGI  SZEMPONTJAI  

-OKTATÓ SZEMtLYZET MUNKAIDEJE 

TANITASI MUNKANAPOK RENDJE A TANV FOLYAMAN 
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2. AZ I SKO LAI  ÖTNAPOS  MUN KAHET 
	 z 	
BEVEZETSNEK  JOGI  SZEMPONT- 

JAI  

A munkaszervezetek röviditett munkaidejének kérdését 

szabályozó általános jogi rendelkezések az oktató-nevelő 

intézményekre is vonatkoznak. Ha azonban általában az okta-

tási intézményekről, s különösen az általános és középisko-

lákról van szó, ezen intézmények munkamódját meghatározó 

néhány sajátságot is figyelembe kell venni. Ezért hoznak az 

e problematikára vonatkozó külön jogszabályokat. Minthogy 

az ötnapos munkahét bevezetése ujdonságot képez, a hatályos 

tárvényi szabályok pedig korábbi időkben keletkeztek, felme-

rül a kérdés, hogy az ötnapos munkahét szerinti munka össz-

hangba hozható-e a fennálló törvényi rendelkezésekkel. E 

problémakörből főleg két alapkérdés válik ki: 

a/ Miként oldható meg az oktató személyzet munkaideje 

az ötnapos munkahét keretében, és 

b/ miként kell kialakitani a tanitási munkanapokat a 

tanévben. 

2.1. OKTATó SZEMÉLYZET MUNKAIDEJE  

Az oktató személyzet munkaidejének megállapitásánál 

kiindulási alapul szintén az Alkotmány 37. cikkelye szol-

gál, amely a dolgozóknak "biztositja a heti 42 óráig ter-

jedő munkaidőt." /153/a; 29/ Ugyanerről szól a Munkaviszony-

ról szóló alaptörvény 37. szakasza, amely szerint "a dolgo- 

z6 heti 42 órára korlátozott munkaidőre /teljes munkaidő/ 
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jogosult". /153/b; 67/ A munkaviszonyokról szóló alaptör-

vény 39. szakasza szerint "az oktató munkát végző dolgozók 

/tanit6, tanár, stb./, tudományos munkások, művészek és 

hasonlók munkaideje magában foglalja a felkészüléshez szük-

séges időt, az iskolákban pedig az oktatáson kívüli tevé-

kenységeket is, a munkaszervezet programjával . összhangban. 

Törvény és a munkaszervezet statutuma állapitja meg a fel-

készüléshez szükséges időt, s a munkaidőként elismert egyéb 

oktatáson kivü.li tevékenységeket". /153/b; 72/ E rendelke-

zéssel összefügg az Általános iskolákról szóló törvény 74. 

szakasza, amely közelebbről meghatározza az oktató sze-

mélyzet heti munkaidejét. "Az összesen heti 42 órás munka-

időből a szakos oktatást végző heti óraszáma 22 óráig ter-

jed, az osztályos oktatást végzők kötelező óraszámát pedig 

a tanterv határozza meg. A fennmaradó órákat a munkaviszo-

nyokról szóló rendtartással összhangban a tanitásra való 

felkészülésre, a tanulók felkészitésére, osztályfőnöki te-

endőkre, a tanulók irásbeli és egyéb feladatai áttekinté-

sére, szülőkkel való foglalkozásra és egyéb tevékenységek-

re osztják el". /153/c; 216/ Ugyanezt az anyagot szabályoz-

za a Középfoku oktatásról szóló törvény 104. szakasza, s 

kiemeli,  hogy "az oktató személyzet és szakmunkatársak heti 

munkaideje 42 fira". 

Az előző bekezdésben megjelölt munkaidő keretében az 

elméleti tárgyak oktatói legfeljebb 22 órában, a gyakorla-

ti oktatók pedig 24 órában foglalkoztathatók. A fennmaradó 

időt az iskolai rendtartással összhangban a tanulók felké-

szitésére, osztályfőnöki tevékenységre, tanitásra való fel- 



- 52 - 

készülésre, a tanulókkal való tanitáson kiviili foglalko-

zásra, szülőkkel való foglalkozásra és egyéb iskolai te-

vékenységre kell elosztani. 

A kezdő oktatóknak.müködésük első két évében a többi 

oktatókra elóirtnál kevesebb órájuk lehet. /153/d; 95-96/ 

E törvényi rendelkezésekkel kapcsolatosan felmerülő alap-

kérdés, hogy jogilag indokolt-e a törvényben meghatározott 

heti 22 órának a csökkentése. Erre azért kerül sor, mert 

az ötnapos munkahét szervezésében a területünkön alkalma-

zott model szerint a szabadszombat tanitási óráit nem az 

adott hét öt napjába foglalják, hanem átviszik a következő 

hétre. Ezzel az :oktatók heti kötelező óraszáma hatodával 

csökken, s az eddigi 22 óra helyett mintegy 19 tanitási ó-

rát tesz. ki . 

Ez a kérdés nem okozhat jogi problémát, mert a jog-

szabályok a 22 órás normát a kötelező órák maximumának te-

kintik /"legfeljebb 22 órás oktatói munka n /. Fennforog te-

hát annak a jogi lehetősége - a pedagógiai indokoltságról 

ne is beszéljünk -, hogy csökkenthető legyen az oktatók he-

ti kötelező óraszáma. A törvényben előirt kötelező heti 42 

órát azonban az oktató személyzetnek is le kell dolgoznia. 

A kérdést normativ aktusokkal kell szabályozni, amelyekben 

a csökkentett órák helyett egyéb, az oktató személyzet a-

laptevékenységével összhangban lévő egyéb feladatokat kell 

előirányozni. A szakmai továbbképzés jelentőségét tartva 

szem előtt, kivánatos, hogy a felszabadult munkaidőt erre 

forditsák. 
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A munkaidő ily szabályozása tekinthető legelfogad-

hatóbbnak még akkor is, ha az ötnapos munkahéttel működő 

iskolákban dolgozó oktatók kötelezettségei fokozódnak a 

többi oktatókhoz viszonyitva. Az ötnapos munkahéttel mükö-

dő iskolák oktatói ugyanis a megrövidellt heti tanitási i- 

dót a munkanaptár bővitésével a tanitási év meghosszabbi-

tása utján bepótolják. 

Az iskolai ötnapos munkahét egyik modellje szerint az 

oktatói kötelezettségek változnak az iskolai év bizonyos 

időszakaiban. Felmerül a kérdés, hogy van-e törvényes aka-

dálya az ilyen munkarend megvalósitásának. Szerintünk ew 

sem ütközik törvénybe, mert a Munkaviszonyról sz616 alap-

törvény vonatkozó 57. szakasza szerint "a munkaközösség a 

munkaidőt heti, havi, vagy más, egy évnél nem hosszabb i-

dőszakra oszthatja el ugy, hogy a napi, heti, havi stb. 

munkaidő az időszak egyik részében hosszabb /munka és ü-

gyek nagyobb terjedelme folytán!, az időbelileg átrendezés-

re szoruló ezen időszak másik részében pedig rövidebb le-

gyen a teljes munkaidőnél. Ilyenesetben az összmunkaidő az 

egész időszakban nem haladhatja meg átlagosan a heti 42 ó-

rát, s biztositani kell az e törvényben szabályozott napi 

és heti pihenő megvalósitását". /153/b; 100/ 

Habár az oktatók munkaideje a hatályos törvényi ren-

delkezések alapján megfelelő módon rendezhető, mégis'indo-

kolt lenne, hogy az iskolai ötnapos munkahétből folyó sa-

játosságok helyet kapnának kifejezett törvényi rendelkezé- 

sekben is. . 
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2.2. TANITASI NAPOK RENDJE A TANÉV FOLYAMAN 

A Munkaviszonyról szóló alaptörvény 56. szakasza sze-

rint ". . .. a munkaközösség heti 5 napnál kevesebbet vezethet 

be..." /153/b; 100/. E szakasz értelmében, s összhangban e-

gyéb törvényi rendelkezésekkel /Munkaviszonyról szóló alap-

törvény 57. szakasza/ fennáll annak a lehetősége, hogy az 

iskolákban is 5 napot! dolgozzanak. Külön rendelkezések sza-

bályozzák azonban a tanév tartamát, valamint a tanitási idő-

szakokat. Az Iskolákröl szóló általános törvény 61. szakasza 

hangsulyozza , hogy "a tanév szeptember 1-én kezdődik és au-

gusztus.31-ével fejeződik be... a tanitás tartamát az isko-

laév folyamán törvény állapitja meg..." /153/e; 22/. 

Az Általános iskoláról szóló törvény még közelebbről 

határozza meg ezt az anyagot 23. szakaszában, amely szerint 

"... a tanitás az év folyamán legkevesebb 210 tanitási na-

pon tart". A tanitás és az iskolai sztinidő kezdetét az okta-

tásügy illetékes köztársasági oktatás igazgatási szerv álla-

pitja meg".  A 24. szakasz szerint "az iskola munkáját a tan-

év folyamán az iskola éves munkaterve határozza meg". /153/c; 

206/. 

Minthogy az köztársasági oktatás igazgatási szerve 

mai napig sem irts elő a tanitás és az iskolai szünidő kez-

detét és befejezését, nincs akadálya annak, hogy ezt maguk 

az iskolák tegyék meg, szigoruan alkalmazkodva ahhoz a kö-

telezettséghez, hogy a tanév legalább 210 tanitási napig 

tartson. 

Nem tisztázott, mi tekinthető tanitási napnak, s ezt 

az anyagot is jogilag szabályozni kellene. 
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Ami az ötnapos munkahétnek a középiskolákban történő 

bevezetését illeti, a helyzet jogilag bonyolultabb. Ugyanis 

a Középfoku oktatásról szóló törvény 13. szakasza szerint 

"... az első félév szeptember 6-tól január 15-ig, a második 

pedig február 6-t61 junius 10-ig tart... a téli szünet tar-

tama 21 nap". /153/d; 22/ Ez a törvény rendelkezés aka-

dályozza a tanitás kezdetének, a téli szünet tartamának és 

a tanitás befejezésének bármilyen módositását . , s egyuttal 

neheziti az ötnapos munkahét bevezetését is. 

Nézetünk szerint az iskolai naptár oly an  szabályozása, 

mint amilyet a Középiskolai oktatásról szóló törvény 13. 

szakasza előir, nem lehetne, s szükségtelen is , hogy törvény 

tárgyát képezze. Éppen ezért, s figyelemmel az ötnapos mun-

kahét iskolákban való bevezetésének a szükségességére is, 'a 

törvény módositásával megfelelőbb megoldást kellene találni. 

Az összes jogszabályokat összhangba kellene hozni az 

ujonnan kialakult helyzettel. A vonatkozó teljes problemati-

kát külön jogi aktusokkal kellene szabályozni. Az iskolák 

viszonylatában legkevesebbet a Szerb Szocialista Köztársa-

ságban tettek. A hatáskörök átruházása folytán a tartományi 

szerveknek kell bizonyos törvényeket hozni, s ezeket a  kér-

déseket is megfelelő módon megoldani annál inkább, mert erre 

késztet az önigazgatási alapon történő nevelésről és okta-

tásról szóló határozat, amely kiemeli az ötnapos munkahét 

iskolákba történő fokozatos bevezetésének szükségességét is. 

A kérdés jogi szabályozása terén egyes köztársaságok 

megtették az első lépéseket. Igy pl. a Makedon Szocialista 

Köztársaságban az Altalános iskolákról sz616 törvény módo- 
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sitásokat vezetett be, s a 34. szakasza lehetővé teszi 

az ötnapos munkahét bevezetését az általános iskolákban, 

ha fennforognak a rendszeres munka előfeltételei. Ilyen 

esetben a tanitási napok száma 210-nél kevesebb, de leg-

alább évi 185 munkanap lehet. /2; 4/ 

A Szlovén Szocialista Köztársaságban az általános 

és középiskolákban az ötnapos munkahét elvei szerint vég-

zett két éves kisérlet alapján egyes időszerű problémák 

megoldásához láttak. "... módositották az Iskolákról szóló 

törvényt , ,s a Köztársasági Oktatási és Kulturális Titkárság 

az Iskolaév tartamáról sz616 szabályzatot adott ki, amely 

részletesen meghatározza az iskolanaptárt. 

A szabadidő megvilágitásában ezek a törvény mádositá-

sok lehetővé teszik az iskolaév ritmusának teljes változá-

sát, az iskolai oktató-nevelő folyamat ésszerüsitését, az 

oktatóknak tökéletesebb módszerek alkalmazására képesitését, 

különös figyelemmel a tanulók önképzésére és nevelésére 

/2; 3/. 

Az említett Szabályzat értelmében Szlovéniában a t an-

év szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-én fejeződik 

be. A tanitás heti 5 nap, kivéve azokat a szombatokat, mi-

dőn az iskola sportnapot szervez. A Szabályzat értelmében 

az első félév szeptember 1-től január 27-ig, a második pe-

dig február 4-től junius 30-ig tart. Meghatározza a Sza-

bályzat azt is, a tanév folyamán mely napokon nincs elő-

adás. /Onnepek, sportnap, szabadszombat, stb. miatt./ 

Pontosan megállapitja a beiratkozás, az évvégi és javitó-

vizsgák, a nyári szünidő, stb. idejét. Egyszóval jogilag 
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szabályozza az ötnapos munkahéttel kapcsolatos legfonto-

sabb szervezési kérdéseket. /142/ 

Az emlitett köztársaságokban alkalmazott intézkedé-

sekhez hasonlóan a Vajdaság területén is összhangba kell 

hozni az általános szabályokat az ujonnan támadt szükség-

letekkel, másrészt külön jogszabályokat kel]. alkotni. 

A Röviditett munkaidő bevezetéséről szóló törvényben, 

valamint a kapcsolatos jogszabályokban leszögezett követel-

mények szerint az uj viszonyokban "azonos, vagy fokozott 

munkahatékonyságot kell biztositani s legalább fenn kell 

tartani a fogyasztás és standard azonos szinvonalát, s egy-

ben biztositani a gyorsabb távlati fejlődés feltételeit". 

/11; 23/ Ezt a termelő munkaszervezetek viszonylatában ok-

vetlenül meg kell követelni, minthogy az egész munkaidő 

alap rövidül. Különleges intézkedéseket kell tenni annak 

érdekében, hogy a termelés ne csökkenjen. Az ötnapos mun-

kahétnek az iskoláknál történő bevezetésénél nincs szó az 

évi munkaidő csökkentéséről, legalábbis a Vajdaság terüle- 

tén /megvalósul a 210 tanitásimunkanap, sőt több is/, ha-

nem csupán eltérő munkaidő elosztásról az év folyamán. A 

munkaeredmények kérdése nem olyan alakban jelentkezik, mint 

a többi munkaszervezeteknél. Figyelemmel azonban az iskolai 

munka sajátos voltára, s különösen arra, hogy a jól szerve-

zett tervszerű munka megad minden lehetőséget az oktató -ne-

velő munka javitásához, az iskolák eddigi-tapasztalataira 

támaszkodv4, lehetőnek és indokoltnak látszik, hogy az is-

kolák viszonylatában is határozott kritériumokat és köve-

telményeket állitsunk fel az ötnapos munkahét bevezetésekor. 
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Minden iskolától meg kellene követelni, hogy a 42 ó-

rás munkahét bevezetéséről szóló alaptörvényben megszabott 

követelményhez hasonlóan kidolgozza a rövidebb munkaidőre 

való áttérés tervét és programját, azaz tervezetét, s mu-

tassa be az illetékes szerveknek. Ez az eljárás az iskolák-

nak az ötnapos munkahétre való áttérésénél igen praktikus-

nak és hasznosnak bizonyult. 

Az emlitett okmányok összeállitásához az illető szak-

mai szervnek természetesen meg kell adni a szükséges segit-

séget. 

A tanterv és tanmenet szintén sajátos jogi dokumentum. 

Minthogy az ötnapos munkahét végrehajtása csak akkor való-

sitható meg kielégitő módon, ha a hónap minden szombatja 

szabaddá válik, s az egész oktató-nevelő, de különösen a 

tanitási munka az ötnapos munkahét ciklusára összpontosul, 

hozzá kell látnia a tanmenet és tanterv módositásához. Az 

ötnapos munkahét elvei szerint működő iskolák részére az uj 

munkaszervezés sajátos szükségleteinek megfelelő külön tan-

tervet és tanmenetet kell biztositani. Természetesen ez nem 

jelenti az oktató-nevelő munka feladatainak és céljainak 

csökkenését a többi iskolákhoz viszonyitva, h anem azt, hogy . 

a tantervet át kellene alakitani, a tanmeneti anyagot pedig 

alkalmazni az uj tervszerkezethez. Ez nem lesz könnyű fela-

dat, s mielőbb hozzá kell látni annál inkább, mert e válto-

zásokból egyéb pedagógiai jellegű intézkedések is következ-

nek majd. 

Amellett, hogy számos vonatkozó kérdést jogilag kelle-

ne szabályozni, rá kell mutatni, hogy ennek során bizonyos 
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mértéktartás szükséges. Egyes részléteket /amelyeket ma 

törvény szabályoz!, iskolai, községi, illetve meghatáro-

zott területi szervek hatáskörébe kell utalni. Ezért mind 

többször kerül majd sor társadalmi megállapodásokra hely-

ségi, községi vagy tágabb területi szinten.. Az eddigi ta-

pasztalatok igazolták, hogy a megállapodásokkal számos o-

lyan kérdés oldható meg, amely az iskolai ötnapos munkahét 

megvalósitása során merül fel.  De ugyancsak a tapasztala-

tok mutatják, hogy biztositani kell a megállapodásokban le-

szögezett állásfoglalások és határozatok következetes vég-

rehajtását. Ezt a kérdést jogilag is szabályozni kell. 

A kifejtettek alapján megállapitható, hogy az iskolai 

ötnapos munkahét zavartalan végrehajtása az e területhez 

tartozó kérdések egész sorának szabályozását fogja megkö-

vetelni, bár jelenleg sincsenek komolyabb akadályai az i- 

-, lyen rendszerű munka megvalósitásának. Osztani kell tehát 

V. Micsunovicsnak, a Szövetségi Oktatási és Kulturális Ta-

nács elnökének nézetét, aki az iskolai ötnapos munkahét 

kapcsán adott nyilatkozatában egyebek  között  ezt mondta: 

"... minthogy az ilyen módu iskolai munkának alaki-jogi 

akadályai nincsenek, ugy hiszem, hogy a szabad szombatra 

való áttérés folyamata az iskolákban mind gyorsabbá válik". 
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III 

ÖTNAPOS MUNKAHÉT 

AZ ISKOLÁKBAN 



- 61 - 

ÖTNAPOS MUNKAHITTEL DOLGOZ6 ISKOLÁK 

MUNKÁJA KÜLFÖLDÖN tS JUGOSZLÁVIÁBAN 

ÖTNAPOS MUNKAHIT KÜLFÖLDI ISKOLÁKBAN 

ÖTNAPOS MUNKAHIT JUGOSZLÁV ISKOLÁKBAN 
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1. ÖTNAPOS  MUNKAHTTEL  DOLGOZÓ 

ISKOLÁK MUNKÁJA KÜLFÖLDÖN 

É S JUGOSZLÁVIÁBAN 

1.1. ÖTNAPOS MUNKAHÉT. KÜLFÖLDI ISKOLÁKBAN  

Az iskolai munkaidő csökkentése külföldön különböző 

tényezők hatása folytán állandóan gyorsul. A tényezők kö-

zül különösen a szülők és gyermekek szabad idejének össz-

hangba hozatalára irányuló igényt, az egészségügyi dolgo-

zók részéről a gyermekek szabályos fejlődéséhez szükséges 

tehermentesités érdekében támasztott igényt,  stb.  emelik 

ki. 

Az iskolai ötnapos munkahét szervezésére különböző 

tényezők, mint az éghajlati viszonyok, embertani tényezők, 

az emberek életmódbeli hagyományai, az oktatási-nevelési 

intézmények anyagi alapja, stb., hatnak. Ezért jelentősek 

a különbségek az iskolai ötnapos munkahét szervezése terén, 

s a külföldi tapasztalatok felhasználásának lehetősége i-

gen korlátozott. 

Jellemző, hogy minden országban nagy figyelmet for-

ditottak az ötnapos munkahétre való áttérésre. Egyes meg-

oldásokat igen gyakran gyakorlatilag minta-osztályokban és 

iskolákban ellenőriztek. 

Amellett, hogy számos fejlett országban sok iskola 

tért át az ötnapos munkahétre, sőt ezt néhol tömegesen ve-

zették be, sok eltérés mutatkozik. Az UNESCO vonatkozó 

összehasonlitó áttekintése a következő: . 
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9. táblázat 

Heti munkanapok száma  

I. fokozat 

Heti munkanapok 6 5 5, 	5 1/2 5 vagy 4  

száma 1/2 vagy 6 és 2 délután  

Országok száma 25 5 _1  Í 	6 

/Egy ország nem küldte meg a kérdésre vonatkozó ada-.  

tokat./ 

IS. fokozat 

Heti munkanapok 

száma 

6. 5 
1/2 

5 6 vagy 
. 
5 

5 vagy 4, 
és 2 dél- 
után 

4 1/2 vagy 
3, és 	3 
délután 

Országok száma 311 9 11 
~ 

4 	I 2  

Forrási L'organisation•de l'année scolaire, UNESCO, 

No 43 étude comparée  

1.1.1. T a n i t á s r öd i . d i t é  s _  B e l g i u m b a n  

Blagoje Kondarko jelentéséből /51/, aki Jugoszláv de- 

legátusként részt vett a belga Oktatási Minisztérium által 

Brüsszelben 1970. március 31-tőt április 3-ig tartott peda-

gógiai héten, megtudjuk, hogy Belgiumban 1970. január 1-től 

ötnapos munkahéttel dolgozik az általános iskolák 60 %-a. 

Ezt ugy hajtják végre, hogy a munkaidőt hétfőtől péntekig 

meghosszabbitják 40 pereccel.  
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A belga iskolákban az iskolaév tartama különböző a 

hat, illetve ötnapos munkahéttől függően. Mig a hatnapos 

munkahéttel dolgozó iskolákra 218 munkanapot irányoztak 

elő, az ötnapos munkahetű iskolákban a norma 185 nap. Az 

ötnapos munka eddigi értékelése alapján a pozitiv vélemé-

nyek vannak tulsulyban. 

1.1.2. C s e h s z l o v á k i a 

Csehszlovákiában kormányhatározat folytán a kötelező 

tizosztályos iskolában 1970-ig be kellett vezetni az öt-

napos munkahetet. "Az ötnapos munkahét bevezetésének alap-

célja, hogy a szülők több időt fordithassanak gyermekeik 

nevelésére". /58; 5/ 

Az ötnapos munkahét bevezetése bizonyos követelménye-

ket tételez fel, amelyek között legjelentősebbek: Nem csök-

kenhetnek az oktatási-nevelési eredmények; A tanitási órák 

számának csökkentését a tanitás hatékonyságának növelésével 

kell pótolni; Nem változhatnak /romolhatnak/ a tanitás e-

gészségi és lélektani feltételei; A munkaidő rövidülése mi-

att nem növekedhetnek a követelmények az anyagi és szerve-

zeti kérdések, stb. viszonylatában. 

Az iskolák az ötnapos munkahetet csak pontosan megha-

tározott feltételek mellett  vezethetik be. A kilencosztályos 

iskolákban az ötnapos munkahét bevezetéséről az iskola i-

gazgatója, a szakszervezeti szerv, szülői közösség és az 

;iskola pedagógiai tanácsának véleménye alapján dönt. 

Amennyiben az iskola heti hat napos munkaidőben végzi munká- 
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ját, a tanerők részére az ötnapos munkát megfelelő óra-

renddel biztositják. Szombaton az iskolában, iskolai 

klubokban, és napköziben a gyermekek részére foglalkozást 

szerveznek, ha legalább 15 olyan gyermek jelentkezik, a-

kiknek a szülei szombaton is dolgoznak. 

tsszeriisités céljából idővel az Összes iskolánkivüli 

tevékenységeket tanitáson kivüli időben kell ellátni. 

Az ötnapos munkahétre való áttérés előkészítésének 

folyamán komolyan tanulmányozták a vonatkozó problemati-

kát. Számos tanulmány készült, amelyek felölelték a sza- 

badidó hatását a gyermekek munkalehetőségeire ugy a nap, 

mint a hét folyamán. Feltételezik, hogy a munka hatásfoka 

azonos,  vagy magasabb szintű lesz. Arra számitanak, hogy 

a kétnapos pihenés pozitiven tükröződik a tanulók munka-

készségének fokozódásában az egész hét folyamán, s pozi- 

tiv hatással lesz egészségi szempontból is. Tervézik, hogy 

kedvező körülmények között az iskolák hetenként kétszer, 

és pedig rendszerint kedden és csütörtökön, egésznapos ta-

nitást vezethetnek be. 

Az iskolai ötnapos munkahét elgondolásának minél ha-

tékonyabb megvalósitása céljából kisérletileg uj tanterv 

és tanmenet tervezetet dolgoznak ki. 

1.1.3. Franciaország  

Franciaországban is bevezették az ötnapos munkahetet 

azzal, hogy szabadnap a csütörtök és vasárnap, mig a többi 

napok, ide értve a szombatot is, munkanapok. 
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A szabadszombat vagy szabadcsütörtök kérdéséről vi-

ta folyik pedagógus körökben. Dumasdier, a szabad idő 

ismert  teoretikusa  a szombat szabad napként való felhasz-

nálásának szükségességét hangsulyozza. A szülői vélemé-

nyek vizsgálata is a szabadszombat irányába mutat. Az ál- 

talános iskolai tanulók szülei tartják leginkább előnyös-

nek a szabadszombatot. A munkások és alkalmazottak állás-

pontja egyezik a magasabb életszinvonalu kategóriákéval, 

midőn a szombat, vagy csütörtök között kell választani. 

Ezt a hétvégi pihenőre való utazás kedvezőbb feltételei 

indokolják, amit az tesz lehetővé, hogy a munkások 40 %-

ának van  gépkocsija, a lakosság 12 %-ának pedig hétvégi 

háza. 

1.1..4. M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g  

A Magyar Népköztársaságban is megkezdték az illeté-

kes minisztérium engedélye alapján az ötnapos munkahét ki-

sérleti bevezetését .. Az ötnapos munkahetet akként hajtják 

végre, hogy a hat napos munkaciklusra előirányzott heti ó-

raalapot öt napra osztják el /a szombat szabadnap/. Ezt 

megkönnyiti az egésznapos tanitás a kisérleti iskolákban .. 

Szombaton délelőtt az igen elmélyült és`részletesen 

feldolgozott tanulmánytervet valósitják meg. /44/ Habár 

szombaton is van foglalkozás, ez valójában nem tanitás. Le-

hetőség nyilik tehát arra, hogy ezen a napon a szülők ma-

gukkal vigyék a gyermekeiket, minthogy nem mulasztanak ta-

nitást. Ténylegesen tehát szabad foglalkozásról van szó, 
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nem kötelezettség, csak lehetőség. A foglalkozás gyakran 

a természetben, rossz idő esetében zárt helyen történik. 

Kiválasztott ellenőrző osztályok is vannak, hogy ösz-

szehasonlithassák a kisérleti és ellenőrző osztályok ered-

ményeit. Megállapitották, hogy a hagyományos iskolákban 

ismétlésre utalt tanulók ebben az iskolában eredményesen 

haladtak. A kisérleti osztályokban egyáltalán nem voltak 

gyenge eredmények, bár annak az előadónak véleménye szerint, 

aki a Makón tartott tanácskozáson a jelenlevőket az ered-

ményekről tájékoztatta, azt .a tényt, hogy ismétlők nem vol- 

tak, nem csak a vezetetett ötnapos munkahétnek lehet tulaj-

donitáni. 

1.1.5. S z o v j e t u n i ó  

A tanitási hét röviditését a Szovjetunióban távlati-

lag, a tízéves általános középiskolai oktatásra való átté-

réssel párhuzamosan  vezetik be. Az ötnapos tanitásra való 

áttérés céljából a tanmenetek nem rövidithetők mindaddig, 

míg tökéletesitésükön dolgoznak. Van olyan törekvés is, 

hogy szombaton csökkentsék a tanitási órák számát, s a 

szombat un. "klubnap" legyen. 

Javasolják az un. "feles ötnapos tanitási hetet" i s. 

Az iskolai éven belüli időbeosztással 21 szabadszombat 

nyerhető, s ez az Összes szombatok mintegy fele. A többi 

hetekben marad a hatnapos tanitás. 
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1.1.6. A m e r i k ai Egyesült  Államok  

Az Amerikai Egyesült Államokban az 50 állam mindegyi-

kének saját oktatási törvényhozása van , s nincs az iskolák 

munkáját vezető központi szerv. Az iskolák is eléggé füg- c  

getlenek munkájuk szervezése terén. Az oktatási szervekkel 

egyetértésben munkájukat egyeztethetik a helyi környezet 

szükségleteivel. 

Az általános és középiskolákban bevezették az ötnapos 

munkahetet szabadszombatokkal. Minden szombat és•vasárnap 

szabad nap. 

1.1.7. S v é d o r s z  á g 

Az ötnapos munkahetet 1968/69-ben vezették be. Az uj 

szervezés szerint nem irányozták elő a módosítást, s igy 

az iskolaév ütemében nem kerül sor változásra. 

A vasárnapot, vagy szabadnapot követő iskolai napok-

ra a tanmenet nem irányoz elő házi feladatokat. 

Az ötnapos munkahét bevezetése előtt ezt a szervezést 

több éven át tanulmányozták. A kisérlet azt mutatta, hogy 

a tanulók megterhelése nem növekedett. A tanulók tudása a 

kisérleti osztályokban ugyanazon szinten volt, mint a töb-

bi osztályokban. tsz]-elték azt is, hogy csökkent a mulasz-

tások száma, s fokozódott az érdeklődés a tanitás rendsze-

res látogatása és figyelemmel kisérése iránt. 
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1.1.8. Nagy - Brit a n n i a 

Nagy-Britanniában az ötnapos munkahétnek sokéves ha-

gyományai vannak. A szombat ebben az országban is szabad-

nap. Az iskolák áttérése az ötnapos munkahétre feltétele-

zi. a. ötnapos munkaciklust a gazdasági szervezeteknél és 

a közigazgatásban. . 

Az iskolai törvényhozás Angliában csupán az iskolai 

munka alapkereteit határozza meg, s az iskolákat arra jo-

gositja fel, hogy számos kérdést maguk rendezzenek. Hatás-

körükbe tartozik a kötelező iskoláztatás tartamának, az 

iskolaigazgatók által módosithatö tanitási tartalmaknak 

megállapitása is. Minden iskolának saját munkaterve van, 

amelyet az igazgató állit össze, aki egyben a gyermekek 

neveléséért is felelős. 

A heti munkanapok száma öt, szombat és vasárnap sza-

bad, vagy hat napon át dolgoznak azzal, hogy a vasárnap és 

két délután szabad. Ugyanis az egész országban következe-

tesen egésznapos tanitás folyik. 

1.1.9. N y u- a t - N é m e t o r s z á g 

Hans Lilinger szerint azaötnapos munkahét mindenek-

előtt a gazdaságban és a hivatalokban szilárdult meg, s 

nem merültek fel komolyabb okok a bevezetése ellen. Elő-

nyei oly jelentősek, hogy senki sem kivánna lemondani ró- 

luk. Lilinger hangsulyozza, hogy "egész sor iskolában al-
i 

kalmazzák már évek óta az ötnapos munkahetet. Vizsgálatok 

bizonyitják, hogy ez a helyesnek bizonyult változás meg- 
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szilárdult, s nem mutatkozott visszaesés a teljesitmény-

ben. A szülők, tanárok és diákok hálásak a szabadszombat 

nyujtotta lehetőségekért". /55; 1/ 

Egyes iskolák feles megoldást fogadtak el, s szombat-

ra kevesebb tanitási órát terveztek. 

Az az álláspont alakult ki, hogy midőn a legtöbb mun-

kásnak és alkalmazottnak ötnapos a munkahete, az oktatök 

is jogosultak erre, s az  ehhez kapcsolódó  összes előnyökre. 

"Egy olyan hivatásnak - emeli ki Lilinger - mint az oktatói 

hivatás, amely erős idegfeszültséget és magas foku fáradt-

ságot vált ki, hosszabb hétvégi pihenőre van szüksége. E-

gyébként az ötnapos munkahét nem jelenti, hogy az oktatók 

két napig mentesek az oktatói munkájuk alól. Beszélgetés 

során gyakran állapitható meg, hogy az oktatók vasárnap 

asztalaik mellett ülnek és hivatali munkát végeznek..." 

/55; 2/ 	 . 

Az iskolai ötnapos munkahét bevezetésének módját a 

minisztérium 1964. évi határozata /Hivatalos Lap, 1964. ju-

lius, 382. oldal/ állapitja meg. E határozat értelmében az 

iskolaigazgató részletesen indokolt javaslatot terjeszt a 

tartományi kormány elnökségéhez a tanitás tartamára, óra-

rendre és szabadnapokra vonatkozó pontos adatokat tartalma-

zó részletes iskolai munkatervvel együtt. Végleges határo-

zatot az oktatási szervekkel történt értekezés után a'kul-

turális miniszter hoz. 

Van olyan  elgondolás, miszerint az ötnapos munkahetet 

kompromisszumos, havi két munka- és két szabadszombatos 

megoldással lehetne végrehajtani. Minthogy a következő évek- 
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ben előreláthatóan mindinkább bevezetik az ötnapos munka-

hetet, kisérletileg ellenőrzik az ötnapos munkahét külön-

böző alakjait. Ezekről a kisérletekről tájékoztat Christoph 

Führ /28/, tulnyomórészt az uj munkaszervezés előnyeire mu-

tatva. 	. 

Az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolahálózat bevezeté-

sét és terjedését Hans Lilinger cikkéből vett néhány példa 

illusztrálja. /55; 9-13/ 

Berlinben kilenc iskolában próbálják ki az ötnapos mun-

kahetet. Bremenben két iskolában van ötnapos munkahét. Ham-

burg egy iskolája dolgozik ötnapos munkahétben, egésznapos 

tanitással, 12 iskola röviditett munkahéttel, és 1 magán-

gimnázium röviditett munkahéttel, azzal, hogy nincs jelen-

tős eltérés a hatályos tanmenetektől. Alsó-Szászországban 

egyelőre csak két iskola dolgozik ötnapos munkahéttel, s 

nem tér el az érvényes tantervektől és tanmenetektől. 

tszak-Rajna-Vesztfáliában az összes iskolákban rövidi- 

tett a munkahét az általános tanmenettől való eltéréssel. 

Hesszenben 16 egésznapos iskola dolgozik ötnapos munkahét- 

tel, s még néhány más iskola azzal, hogy eltérnek a tan- 

menettől. Rajnavidék-Pfalzban nines ötnapos munkahéttel mü- 

ködő iskola. Az adatgyüjtéskor még nem vezették be az öt-

napos munkahetet Schleswig-Holstein területén sem. 

1.2. ÖTNAPOS MUNKAHIT  JUGOSZLÁV ISKOLÁKBAN  

A Jugoszláv Szimpozium bevezető beszámolójának tézi-

seiben hangsulyozzák, hogy "az ötnapos munkahétre való át-

térés távlata is uj mozzanatot képez az általános iskola 

fejlődésében". /23; 3/ 	 . 
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S valóban, az emlitett tézisekben előrelátott jóslat 

mindinkább valósággá válik, mind több iskola tér át az uj 

munkaszervezésre. 

Igaz, hogy az iskolai ötnapos munkahét eszméje nem uj 

külföldön, s Jugoszláviában sem. Igy Splitben a klasszikus 

gimnázium már 1848-ban bevezette az ötnapos munkahetet. A 

két világháboru között - Csordalics Milán szerint - sok ál-

talános iskolában volt ötnapos munkahét egyedileg megálla-

pitott szabadnappal. Igy Szlavóniában a szabadnap általában 

a csütörtök volt. A Vajdaság egyes iskoláiban két nap, rend-

szerint a csütörtök és szambat délutánja volt szabad. Ter-

mészetesen ezt az egésznapos tanitás tette lehetővé, midőn 

délelőtt tartották a "nehezebb" tantárgyakat /matematika, 

anyanyelv, történelem, földrajzi, délután pedig a "könnyebb" 

tárgyakat /rajz, szépirás, ének, testnevelés/. Hasonló ki-

sérletek voltak más vidékeken is. 

Az utóbbi években mind több iskola vezeti be akár ki-

sérletileg, akár véglegesen az ötnapos munkahetet. Ez a gya-

korlat az 1967/68-as tanévtői jelentkezik a 42 órás munka-

hétnek a gazdasági és gazdaságon kívüli munkaszervezetekben 

történt bevezetése következményeként, amely munkaszerveze-

tek a röviditett munkaidőt rendszerint heti öt napra osz- 

tották el. 

Az ötnapos munkahét bevezetésének első kisérletei a 

felszabadulás után az 1966/67-es év elején a szabadkai is-

kolakerület és a Szlovén Szocialista  Köztársaság területén 

jelentkeznek. Különböző kisérletek voltak az ország egyéb 

területein is, s a Jugoszláv Iskolai és Művelődési Kérdése- 
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ket Kutató Intézet nem teljes adatai szerint 1970-ig 

"összesen 127 iskola vezette be az ötnapos munkahetet, 

amelyek közül 110 általános és 17 középiskola". /1; 154/ 

1.2.1. M a k e d o n 	S z o c 'i a 1 ista K ö z- 

társ a s á g  

A Makedon SZK az Általános iskolákról szóló törvény 

lehetővé teszi, hogy az iskolák a munkanapok számát 210-

r61 185-re csökkentsék. Ezzel megteremtették az iskolai 

ötnapos munkahét könnyebb bevezetésének feltételeit. A 

Köztársasági Iskolaügyi Intézet tanulmányt készitett az 

uj munkaszervezés bevezetéséről a Makedon Képviselőház 

Oktatási-Kulturális Tanácsa számára. A tanulmány az ötna-

pos munkahéttel kapcsolatos külföldi tapasztalatok rövid 

áttekintését, a Makedon Pedagógiai Társulat, a Pszicholó-

gus Társulat állásfoglalásait, valamint az ikolai munka 

feltételeinek olyan adatait tartalmazza, amelyek jelentó-

sek lehetnek az ötnapos munkahét bevezetésénél. 

Ezt az anyagot azért készitették, hogy az Oktatási-

Kulturális Tanács megállapithassa azokat a feltételeket, 

amelyek alapján 8 általános és középiskolában az ötnapos 

munkahét kisérleti bevezetéséhez látnak. /1; 4/ 

1.2.2. S z 1 o v é n 	S z o c i a l i s t a K ö z t á r - 

s a s á g 

A Szlovén Szocialista Köztársaság területén láttak 

legtömegesebben, legszervezettebben és legelmélyültebben 

az iskolákban az ötnapos munkahét bevezetéséhez. Az 1967/68. 
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iskolaévben kisérletileg bevezették Kranjban négy általá- 

nos iskolában, Mariborban hét általános iskolában és egy 

gimnáziumban a szabadszombatos uj munkarendet, 

Az 1968/69-es iskolaévben az iskolák száma 31 álta- 

lános, 28 területi iskolára, 6 gimnáziumra és 1 iskolaköz-

pontra nőtt. Az 1969/70-es tanévben az uj szervezés beve- 

zetésének üteme az iskolákban még erőteljesebbé vált. Az 

iskolai naptár szerint igy müködött már 76 központi önálló 

általános iskola, 8 gimnázium és 5 gyógypedagógiai iskola. 

Az iskolák az uj körülmények között is kötelesek tel- 

jesiteni a 210 tanitási napot az iskolaév folyamán. 

A köztársaságban szabályzat jelent meg az ideiglenes 

iskolanaptárról az uj munkaidőre áttért általános és közép-

iskolák számára, amely biztositja az ötnapos munkahét sze-

rinti kisérleti müködés minél szervezettebb végrehajtását. 

A Pedagógiai Intézet kezdettől fogva figyelemmel ki-

séri és irányítja a kisérlet végrehajtását, amivel megte-

remti annak a feltételeit, hogy elkerüljék az esetleges  el-

hajlásokat, valamint értékeljék az uj szervezés előnyeit és 

gyengéit. Az eddigi munka eredményeinek részleges értékelé-

séből itélve tulsulyban vannak az ötnapos munkahét pozitiv 

jellemzői azokkal a jelentkező hiányosságokkal szemben, 

melyek megoldása érdekében megfelelő intézkedések szüksé-

gesek. /1; 87-96/ 

1.2.3. S z e r b 	Szocialista 	K, ö z társa- 

A Szerb SZK területén bizonyos számu iskolában beve-

zették az ötnapos munkahetet. Igy az 1967/68. év folyamán 
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megkezdődött a röviditett munkahét alkalmazása Belgrádban 

a "Drinka Paviovics" Általános Iskolában és egy vegyi-

technológiai müszaki középiskolában. 1969 októberétől még 

két általános iskola csatlakozott az e munkaszervezés sze-

rinti munkához azzal, hogy mindkét iskolában bevezették az 

egésznapos tanitást. A Szerb SZK Alapoktatási és Nevelőkép-

ző Intézet részben figyelemmel kisérte a köztársaság terü-

letén folyt kisérleteket,.s tanulmányt készitett az ötnapos 

munkahétről. Megjegyzendő ez a tanulmány bizonyos elzárkó-

zást és fenntartást tanusit az ötnapos munkahét bevezeté-

sével szemben. 

1.2.4. Vaj daság Szocialista Au t o -  

n ó m Tartomány  

A felszabadulás után a Vajdaság SZAT-ban ötnapos mun-

kahét alapján a rendszeres tanitás először az 1966/67.tan-

év elejétől a szabadkai iskolakerület egy iskolájában, 

majd az 1967/68. iskolaévtől négy általános iskolában in-

dult meg. Megkezdték az áttérést az ötnapos szervezésre 

más kerületek iskolái is..A Jugoszláv Iskolai é5 Müvelódé-

si Kérdéseket Kutató Intézet adatai szerint a Vajdaság te-

rületén 31 általános iskola tért át az ötnapos munkahétre, 

amelyek közül 21 Szabadka község területén, 6 Pancsevó és 

Kovacsica, 1 pedig Zrenjanin /Nagybecskerek/ területén mű-

ködik. Ezeken kívül a tartományban egy gimnázium, egy ta-

nitóképző és a Gazdasági Képzési Iskolaközpont Szabadkán 

működik ötnapos munkahéttel. 
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A Jugoszláv Intézet a szabadkai Kulturális-Pedagógiai 

Intézettel karöltve hozzálátott az ötnapos munkahét végre-

hajtásának sokoldalu elemzéséhez a szabadkai iskolakerület 

területén. Együttmüködés jött létre az ujvidéki Tartományi 

Általános- és Szakképzés Fejlesztési Intézettel s a pancse-

vői és zrenjanini Kulturális-Pedagógiai Intézetekkel. 

Minthogy az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolák száma 

a szabadkai iskolakerület területén jelentősen emelkedett, 

e terület mind a hat községének oktatási közössége a sza-

badkai Intézetet külön megkereste, hogy élemezze .az ötnapos 

iskolai munkahét végrehajtását, s az illetékes szerveknél 

tegyen javaslatot a szükséges intézkedések iránt, hogy az 

oktató-nevelő munka ezen  a területen is eredményesen fej-

lődjék tovább. /156/ 

1.2.5. K o s z o v ó 	S z o c i a l i s t a Autonóm 

T a r t o m á n y 

Koszovó területén az iskolai munkaközösségek szintén 

érdeklődést tanusitottak az ötnapos munkahét bevezetése i-

ránt, azonban az iskolai viszonyokat tekintve nem tartják 

bevezethetőnek ezt a munkaszervezést. 

A tartomány területén három iskola mégis bevezette az 

ötnapos munkahetet. Ezen kívül még néhány iskola át kivánt 

térni e munkamódszerre, de mert ösztönszerüleg, meghatáro-

zott szervezési és pedagógiai előkészületek nélkül kisérle-

teztek, a Tartományi Iskolaügyi Intézet állásfoglalásával 

megakadályozta e jelenség terjedését. 
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1.2.6. H o r v á t 	Szocialista  K ö z t á 

s a s á g 

A Horvát Szocialista Köztársaság területén az Alap-

oktatási Intézet foglalkozott az ötnapos munkahét kérdé-

sével is. Jellemző, hogy egyes iskolák saját kezdeménye-

zésükből tértek át a röviditett hétre /Fiume, Split és 

másutt/. Egyes iskolákban nem volt megfelelő a munka át-

szervezése, s a tanulókat tulterhelték a nagyszámu napi 

órákkal. Néhány egyváltásu hosszabbitott, vagy egésznapos 

általános iskola számára lehetővé tették, hogy megfelelő 

előkészületek mellett fokozatosan az ötnapos munkahét be-

vezetéséhez lásson azzal, hogy a kezdeti időszakban minden 

második szombat legyen szabad. 

Megállapitották, hogy a két vagy több váltásban dol-

gozó iskolák nem térhetnek át az ötnapos munkahétre. A 

Horvát Szocialista Köztársaság Alapoktatási Intézete kö-

zölte ezt az Összes általános iskolákkal. Azonban ezen in-

tézkedések mellett is számos város, illetve városi oktatá-

si szerv egyetértett az iskolák kezdeményezésével a rövi-

ditett munkahét vonatkozásában. Egyes iskolákban a munka-

hetet ugy röviditik meg, hogy a tanitást szombaton 13, il-

letve 15 óráig befejezik, s az órákat más napokon pótolják. 

Egyes iskolákban az ötnapos munkahetet csak az oktató 

személyzet részére biztositották. 

Az emlitett Intézet közlése szerint n6 az érdeklődés 

az ötnapos munkahét bevezetése iránt, és pedig különösen 

a másodfoku iskolákban. Minthogy a szakiskolák kötöttek a 

vállalatokhoz, a tanulók megfelelő gyakorlata és a munka- 
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szervezetek állásfoglalása befolyást gyakorol arra, hogy 

az  ötnapos munkahét bevezetésére megoldást találjanak. Igy 

Zágrábban több szakiskola tért át az ötnapos munkahétre 

/"K. Koncar" Oktatási Központ, Szövőipariskolai Központ, 

Ruhaipariskolai Központ/. Ezen iskolák kísérletei során 

bizonyos tévelygés mutatkozott, azonban mind megfelelőbb 

megoldásokhoz jutnak, annál is inkább, mert a kisérleteket 

a Horvát SZK Szakoktatási Intézete is figyelemmel•kiséri. 

A köztársasági intézet végső állásfoglalása szerint 

meg kell várni a többi köztársaságok tapasztalatait is, s 

csak az elért eredmények tanulmányozása után látnak az öt- 

napos munkahét bevezetéséhez az általános iskolákban. /1; 3/ 

Az ötnapos munkahét jugoszláviai bevezetéséről adott 

kép nem lehet teljes több okból, mindenekelőtt azért, mert 

még nincs pontos nyilvántartás a helyzetről, másrészt a- 

zért, mert az uj munkamódra való áttérés üteme miatt teljé-

sebb adatgyűjtés ugyszólván lehetetlen. 

Az ötnapos munkahétnek egyes külföldi országokban és 

Jugoszláviában való bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok 
a 

részleges bemutatása alapján ismételten meg kell állapita-

ni, hogy ezek a tapasztalatok megkönnyithetik a munkát, 

hasznosak lehetnek különböző olyan  részmegoldásoknál, a- 

melyektől függ az iskolai munka uj szervezésének sikeres vég-

rehajtása. Kétségtelen azonban, hogy e megoldásokat óvatosan 

kellmegközeliteni, mindig szem előtt tartva, hogy más kö-

rülmények között keletkeztek, s egyszerű átültetésük és gé-

pies utánzásuk nem engedhető meg, mert több kárt, mint hasz- 

not okozhat. 
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A külföldi és más területi tapasztalatok nem hagyhatók 

figyelmen kivül, de mindenekelőtt a saját tapasztalatokra 

kell támaszkodni. Ezért lesz szükséges, hogy a területi 

szakintézmények e téren tanusitott törekvései mellett .e mun-

kába mindinkább bekapcsolják az egész ország tudományos in-

tézeteit, s oda kell hatni, hogy az uj gyakorlatot minél 

sokoldalubban ismerjék és világitsák meg mind pszichológiai, 

ipari-pedagógiai, pedagógiai, szociológiai, egészségügyi-

higiéniai, jogi és társadalmi-gazdasági, mind pedig egyéb 

szempontból. 	. 
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1. ÖTNAPOS  MUNKAHT  A SZABAD- 

KAI ISKOLAKEROLETBEN  

E tanulmány már ismertetett néhány adatot az ötnapos 

munkahét bevezetéséről a szabadkai iskolakerületben. Ezut-

tal ismerkedjünk meg közelebbről az e területen folyó mun-

kával. 

A meghonosodott egyes megoldások megismerésének köny-

nyitése végett mindenekelőtt foglalkozzunk az ötnapos mun-

kahét fogalmával, mint az "ötnapos munkahét" megjelölés a-

latt értendő tartalom alaprendelkezésével. 

1.1. ÖTNAPOS MUNKAHIT FOGALMA  • 

Szükségtelen a fogalom teljes .terjedelmében való meg-

világitása, minthogy ezt mi sem indokolja. Csak a fogalom 

olyan jellemzőire kell rámutatni, amelyek sok esetben ko-

moly tévedésekhez, az iskolák gyakorlatának megnemértésé-

hez, mi több, egyes megoldások indokolatlan elitéléséhez 

vezethetnek, s számos esetben vezettek is. A Pedagógiai En-

ciklopedikus Szótár szerint "az ötnapos iskolai hetet azok-

ban az iskolákban vezetik be, amelyek egésznapos tanitási 

rendszerrel, illetve a tanulók egésznapos iskolai tartózko-

dásával dolgoznak." Ehhez hozzáteszi, hogy "az ötnapos is-

kolai héten a tanulóknak a vasárnap mellett még egy szabad-

napjuk van, és pedig a csütörtök vagy a szombat". /Enciklo-

pedijski rjecnik pedagogije, Zagreb, 1963, 667.p./ 

Mindenekelőtt helyes az a megállapitás, hogy az ötna-

pos munkahét legmegfelelőbben az egésznapos tanitásu, vagy 
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a tanulók egésznapos tartózkodásával működő iskolákban 

valösitható meg. Ez azonban nem lehet, és nem is kizáró-

lagos feltétele az ötnapos munkahétnek. Végeredményben 

ezt az iskolakerületben és ezen kivül, részben külföldön 

m1ködő számos iskola gyakorlata is megerősitette. Ezért 

nem fogadható el az állitás, miszerint az ötnapos munka-

hét csak akkor vezethető be, ha fennforognak az egészna-

pos foglalkozás, illetve iskolai tartózkodás feltételei. 

A későbbiekben, midőn az évi iskolanaptár összeálli-

tásának lényegéről lesz szó, méginkább meggyőződhetünk ar-

ról, hogy fennáll az ötnapos munkahét bevezetésének lehe-

tősége az egésznapos tartózkodás nélküli iskolákban is. A-

mennyiben az ötnapos munka szervezését olymódon képzelik 

el, hogy a hatodik nap óráit, illetve az egész hét óráit, 

amelyek megtartását hat napra irányozták elő, öt napra 

osztják el, ugy világossá válik, hogy az emlitett Enciklo-

pédia miért ragaszkodik az egésznapos tanitáshoz, illetve 

tartózkodáshoz. Ugyanis a tanulók mai megterhelését tartva 

szem előtt elfogadhatatlan a napi óraalap növelése az e-

gésznapos munka bevezetése nélkül. Amint számos szemlélő 

megállapithatta, igy jártunk el, tehát nemlétező problémát`. 

észrevételeznek. Később látni fogjuk, hogy e területen ép-

pen az ellenkezője történik:. ahelyett, hogy a tanulók és 

oktatók megterhelése nőne, valójában nagyszámu heti órával 

tehermentesülnek. Az ötnapos munkahét értelmének ilyen meg-

határozása tehát elfogadhatatlannak látszik, s az iskolai 

ötnapos munkahét alatt olyan munkaszervezést kell érteni, 

amelyben a korábbi hat nap helyett a hét folyamán öt nap 

keretében folyik a tanitás. 
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Ami a szabad szombat, vagy szabad csütörtök megvá-

lasztását illeti, ez nem lehet lényeges meghatározója az 

ötnapos munkahétnek, mert a munka Öt nap keretében folyik. 

De helyes az Enciklopédia atekintetben, hogy "tulsulyban 

lévő nézetek szerint mégis jobb második szabadnapként a 

szombatot választani, mert a heti iskolai munka igy folya-

matos hétfőtől péntekig, illetve a tanulók egymást követő. 

két szabadnapon a természetbe nagyobb kirándulást tehetnek, 

utazhatnak, pihenhetnek". /667. old./ 

A kifejtettekből következik, hogy ötnapos munkahét a-

latt olyan tanitási munkaszervezést kell érteni, amelyben 

a hét keretében öt munkanapon folyik a tanitás, vasárnap 

mellett szombat is szabadnap, azzal, hogy a tanóra alap 

nem osztható el heti öt napra, hanem a szabad szombatokat 

az évi munkanaptár módositásával pótolják. 

1.2. ÖTNAPOS MUNKAH2TRE VALE ATTRÉS FELTÉTELEI  

Az iskolai ötnapos munkahét bevezetését megkönnyitő 

tapasztalatok hiányában kezdetben igen óvatosan foglalkoz-

tak a kérdéssel. Az összes oktatási szervek nézete az volt, 

hogy az uj időrend csak kisérletileg, néhány iskolában ve-

zethető be, és pedig az Intézet állandó felügyelete és irá-

nyitása mellett. Az illetékes köztársasági és községi szer-

vek megfelelő intézkedéseket tettek, s tesznek az uj munka-

szervezés tömegesebb alkalmazásának megakadályozása érdeké-

ben. 

Az Intézet az iskolakerületben négy iskolát választott 

ki, és az Ötnapos munkahét kisérleti végrehajtásához látott. 
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Egy éves tapasztalatok alapján nem volt az összes kérdések 

végleges értékelésére lehetőség, de ismertté vált a munka 

eredményességére ható néhány alapfeltétel. Az Intézet ily 

értelmü tájékoztatást terjesztett Szabadka Község Képviselő-

testületének Oktatási, Kulturális és Sporttanácsa elé, amely 

ennek alapján határozatot hozott, arra az álláspontra he-

lyezkedve, "hogy az iskolák saját elhatározásukkal, az Ok-

tatási, Kulturális és Sporttanács hozzájárulása nélkül nem 

térhetnek át az ötnapos munkahétre...". A Tanács hozzájáru-

lását pedig csak oly esetekben adta meg, ha az iskolák ele-

get tettek  a  Tanács részéről elvileg meghatározott, s az 

Intézet által részletesen kidolgozott alapkövetelményeknek. 

Amennyiben az Intézet szakemberei megállapitották , , hogy az 

előirányzott feltételeket teljesitették, s az elvégzett elő-

készületekről kedvező véleményt nyilvánitottak, a Tanács el-

fogadta az uj munkaszervezés bevezetésére irányuló igényt. 

/152/ 

Az iskolák által teljesitendő követelmények közül em- 

litsünk néhányat: 

Az iskola igazgató szervei kötelesek voltak a szülők 

legalább 80 t-ának hozzájárulását biztositani. . 

Az oktatók legalább 75 %-ának hozzá kellett járulnia a 

röviditett munkahéthez. 

Az iskoláknak a kisérletileg ellenőrzött és elfogad-

hatónak bizonyult iskolanaptár szerint kellett dolgozniok. 

A röviditett munkahétre áttért összes iskoláknak a sza-

badkai Intézet által kidolgozott utmutató szerinti feljegy-

zést kellett vezetniök a vonatkozó megfigyeléseikről. 
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Az iskolák az ötnapos munkahét kisérleti bevezetésé-

re vállalkoztak, azzal a kötelezettséggel, hogy szükség e-

setén megszüntetik e gyakorlatot. 

Az iskola igazgató szerveinek el kellett késziteniök 

az ötnapos munkahétre való áttérés részletes tervét és 

programját azoknak az okoknak felsorolásával, amelyek miatt 

kivánnak áttérni az uj munkasz'ervezésre, megjelölve a meg-

valósitani kivánt célokat és realizálásuk szándékolt mód-

jait. 

A módozatok meghatározása mellett az érdekeltekkel 

megbeszélték a röviditett munkahét bevezetésének feltéte-

leit, lehetőségeit és módozatait. Ezek az intézkedések hát-

ráltatták számos iskola előkészületlen átállását az uj mun-

kamódra, de lényegesebb, hogy hozzájárultak a felkészült, 

tervszerit, szervezett bevezetéséhez. Az iskolák szerveinek, 

e kérdéshez való komoly hozzáállása mellett sokban a jelzett 

intézkedéseknek köszönhető, hogy egyetlen iskolában sem me-

rültek fel jelentősebb problémák. 

1.3. AZ UJ MUNKAIDŐ BEVEZETtS2NEK INDITMAI 

Az oktatási dolgozók nem szívesen hallgatják a kellő : 

tájékozottságot nélkülöző körök megjegyzéseit az ötnapos 

munkahét szerinti-munka bevezetésének inditékairól. Ugyanis 

gyakran azt hangsulyozzák, hogy mindenekelőtt az oktatók ar-

ra irányuló óhajáról van szó, hogy kedvezőbb feltételek mel-

lett dolgozhassanak. Bizonyos, hogy a nevelők maguk is szi-

lesen vállalják az ötnapos munkahetet, de kétségtelen megál-

lapitást nyert, hogy az oktatók-egyéni kivánsága semmiképpen 
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sem tekinthető döntő mozzanatnak. Ezt igazolja az a körül-

mény is, hogy egyes esetekben az oktatók bevezették "ma-

guknak" az ötnapos munkahetet, s olyan tanrendet állitottak 

össze, amely lehetővé tette számukra, hogy összes óráikat 

öt nap alatt tartsák, és mégis szorgalmazták, hogy az öt-

napos munkahetet a tanulók számára is vezessék be. Az egyik 

iskola példája ezt még szemléletesebben igazolja. Olyan is-

koláról volt szó, amely az elsőközött vezette be kisérlet-

képpen az ötnapos munkahetet. Külön ki kell hangsulyozni, 

hogy a tantestület, s az igazgató sem szivesen vállalta ezt 

a kisérletet. Tartottak a tanulók eredményeinek romlásától, 

s hogy a tanév végén az iskolák eredményeinek alapján tör-

ténő rangsorolásnál kellemetlen lenne ennek a megállapitá- 

sa. Egy évi munka után az egész közösség nézete alapjában 

megváltozott. Mindannyian az uj munkarend hiveivé váltak. 

De nem csupán erről volt szó. Midőn felmerült annak a lehe-

tősége, hogy visszatérjenek a hatnapos tanitásra, de az ok- 

tató személyzet számára az órarendben lehetővé teszik az öt-

napos munkát, ezt a legerélyesebben visszautasitották azzal 

az indokolással, hogy elsősorb an  nem az oktatókról /bár ér-

dekeiket sem lehet figyelmen kívül hagyni/, hanem mindenek-

előtt a gyermekekről és szüleikről, egy bevált helyes gya-

korlatról van szó. Több ehhez hasonló példa is van. Ezeket 

szükségtelen idézni. 

Melyek tehát azok az inditékok, amelyek miatt ma már 

oly gyakran alkalmazzák ezt a gyakorlatot. Az összes ismert 

és nyilvántartott inditékokat majdnem lehetetlen ismertetni. 

Az inditékokat az iskolák tanulmányaikban és jelentéseikben 
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világosan és indokolva kifejtették. Ha megkisérelnénk va-

lamilyen módon csoportositani és összefoglalni, ugy e né-

hány legfontosabban sürithetnénk az inditékokat: . 

Majdnem minden tanulmányban, jelentésben és beszélge-

tésben egyik alapokként az iskolai munkának a felnőttek 

vállalati és intézményi ötnapos múnkahetével.való összhang-

ba hozatalát emlitik. Ennek az oknak alapos voltát indokol- 

ja azoknak a szervezeteknek nagy száma is, amelyek az öt-

napos munkahétre tértek át. /6., 7. és 1. táblázat/ Igazol-

ják ezt annak a kérdőivnek adatai is, amelyen a tanulóktól 

tájékoztatást kértünk a szombatot otthon töltő szülők számá-

ról. 1243 tanuló válaszából kitünik, hogy 505 esetben az a-

pa, 714 esetben az anya, s 234 esetben még a nagyapa és nagy-

anya is otthon tölti a szombatot. A szülői kérdőivekből pe-

dig  megállapitható volt, hogy 920 szülő nyilatkozata szerint 

csupán 17 tanuló marad felügyelet nélkül. Már az Intézet ál-

tal valamivel korábban végzett kutatás is rámutatott a vi-

szonylag kedvező feltételekre, de egyben az iskolák és szü- 

lők 

 

munkaideje egybehangolásának szükségességére is. Akkor 

a vizsgálat 247 családban folyt. Adatokat kivánt szerezni a 

szülők munkaviszonyáról, s a szabadszombatokról a munkaszer-

vezeteikben. A vizsgálat a következő adatokat tárta fel: 

10. táblázat 

ADATOK A SZÜLŐK MUNKAVISZONYÁROL 

Munkaviszonyban 	. 

a p a anya  

falun városban összesen falun városban -összesen 

igen nem  igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem 

60%% 40% 80% 	20% 68% 	32% 15% 	85% 43% 	57% 27% 	73% 
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Forrás: /12; 31/ 

Munkaviszonyban van: 

a/ mindkét szülő 

b/csak egyik szülő 

cf egyik szülő sem 

Szabadszombatja van: 

a/ mindkét szülőnek 

b/ csak egyik szülőnek 

c/ egyik szülőnek sincsen 

24 $ 

49 % 

27  % 

37 % 

47 % 

16 d 

A másik kutatás során 181 család adatai a következő-

ket mutatják: 

Apa munkaviszonyban Anya munkaviszonyban 

igen: 71 % igen: 31 % 

nem: 29 % nem: 	69 % 

Forrás: /12; 31/ 

Az idézett adatokból kitünőleg a szülők szabadszombat- 

ja az iskolai ötnapos munkahét bevezetése mellett szól, 

hogy igy lehetővé váljék.a gyermekek együttléte a szülőkkel. 

Az ötnapos munkahétre való áttérés feltételei kedvezőb-

bé váltak, mert éppen a vizsgálat idején telt le a 42 órás 

munkahét bevezetésének határideje a munkaszervezeteknél. En-

nek érdekében a megelőző két év folyamán élénk tevékenység . 

folyt, ami jelentős mértékben növelte azoknak a dolgozóknak 

a számát, akik az ötnapos munkahétre tértek át. Ez volt te-

hát az alapoka annak, amely miatt nemcsak az oktatók, hanem 

a tanulók, s a szülők is igényelték az áttérést az uj munka-

szervezésre. 	. 
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Az iskolai ötnapos munkahét bevezetésének emlitett 

alapoka mellett még a következők hozhatók fel; 

A tanulók a hatnapos munka folyamán kimerülnek, s 

ezért több időt kell pihenésre forditaniok. 

Szombaton a teljesitmény amugy sincs magas szinten, 

s ezért jobb a tanitást szombat előtt megszakitani. 

A két szabadnap lehetővé teszi, hogy a tanulók isko-

lai feladataik mellett valamennyi időt pihenésre is for- 

dithassanak . 

A kétnapos távollét az iskolából lehetővé teszi a 

hosszabb tartózkodást a természetben, a .szabadfoglalkozá-

sókat, s ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a szabadidő hasznos 

eltöltése szokássá .váljék. 

A heti két szabadnap hasznos az oktatóknak is, mert 

nyugodtan elláthatják házi kötelezettségeiket, felkészül-

hetnek a következő heti tanitásra, figyelmet fordithatnak 

a továbbképzésükre, idejük van pihenésre és szórakozásra, 

stb. 

1.4. AZ UJ MUNKASZERVEZtS BEVEZET2S2NEK DINAMIKAJA  

Amint erről már ismételten szó eset„ a kezdeti idő- 

szakban megfelelő figyelmet forditottak az uj munkaszerve-

zés óvatos és fokozatos bevezetésére. Az illetékes köztár-

sasági oktatásügyi szerv az összes községi képviselő-testü-

letekhez intézett átiratában határozott állást foglalt a 

munkaszervezés bármilyen változtatásával szemben.  Ezt tet-

ték, s teszik más szervek is. /Szerb SZK Oktatásügyi Taná- 
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csának átirata/ A megindult folyamatot azonban  ezek az  in- 

tézkedések csupán lassitották, s talán bizonyos irányba 

terelték, magát a jelenséget azonban nem sikerült megaka-

dályozniok. Az iskolák saját kezdeményezésükből mindinkább 

kezdtek áttérni az uj munkaszervezésre, ami semmiképpen 

sem volt helyes, bár hangsulyozni kell, hogy egyetlen isko-

la sem tért át az ötnapos munkahétre a legszükségesebb elő-

készületek nélkül. 

Az ötnapos munkahétre való áttérés dinamikáját mutatja 

be a 11. táblázat. 

A 11. táblázat összegezett adatainak grafikus ábrázo-

lása még szemléltetőbben mutatja a szabadkai iskolakerület 

iskolái ötnapos munkahétre való áttérésének dinamikáját az 

1967-1970. években. /1. grafikon/ 

A grafikonból láthá;tó, hogy évről évre mind nagyobb 

számu iskola tért át a röviditett munkahétre /kivéve az 

1970. évet, amelyre az ötnapos munkahetet bevezetni kivánó 

iskolák számának csökkenésére kellett számítani/, s 1970. 

szeptember 1-től a fennálló 67 iskola közül 54 dolgozott az 

uj munkaidő szerint. 

Az iskolák ötnapos munkahétre való áttérésének átte-

kintése illusztrálja azt a jelenséget, amelyet nem szabad 

figyelmen kívül hagynunk. /12. táblázat/ 
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11. tAbi:iaat 

A SZABADKAI ISKOLAKEROLET ISKOLAI tiTPdAPOS HIJt:KA- 

meR"E VAI,b ATTMESME.K DINA%ZIKAJA AZ 1967-e1970.. 

EVEKIIEN 	- 

Az i5ko1 Ax ötnapos munkab6tre való Attgrgsgnok  áttekintse 

Hónapok  
Attgrgs az ötnapos munkahgtre .Attgrgst 

. 19.7>0-se 
tervezi. 

5. gs 6. 

őSSZESEN b e an összesen 
2--4. 1967 1968  1969 

1. 2. 3. 4. 5. fi. ' 7. 

Jarauir - - - - - - 

FobruAs - 1 1 2  - 2 

Mdrc ius -- - 1 1 1 

Aprilis -- - 1 1 - 1 

rídj us - p - - . 	-- - 	. 

Junius - - - - , - - 

Julius - - - - 	• - - 

Augusztus - - - - - - 

Szeptemberi 	5 7 14 26 11 37 

Október 	- 5 3 8 - R 

November 	3 1 1 5 -. 5 

December 	- - - - - - 

USStiESEA? 	8 14 21  43 11 54 
. 



r_: 
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12. táblázat 

AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉT BEVEZETÉSÉNEK IDŐBELI ÁTTEKINTÉSE 

A SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN AZ 1967-1970. ÉVEKBEN 

É V H ó 	és 	n a p Iskolák száma 

szeptember 1. 4 

szeptember 5. 1 

1967 november 20. 2 

november 25. 1 

Összesen 8 

február 1. 1 

szeptember 1. 	. 5 

szeptember 27.. 1 

1968 szeptember 28. 1 

október 1. 3 

október 5. 1 

október 23.. 1 

• november 2. 1 

Összesen 14 

február 15. 1 

március 1. 1 

1069 április 1. 1 

szeptember 1. 14 

október 1. 3 

november 1. 1 

Összesen 21 

ÖSSZESEN ÁTTÉRT 1967-TŐL 1970-IG 4 

TERVEZETT 1970-RE 11 

ÖSSZESEN 1970.IX.1-TÖL 54 
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Ez a részletes áttekintés, az iskolák lit napos munka-

hétre való áttérése dinamikájának eddig észlelt jellemzői-

vel, hiányosságokra is  mutat. Észrevehető ugyanis, hogy az 

iskolák a tanév folyamán ugyszólván minden hónapban végez-

tek áttérést a röviditett munkahétre ahelyett, hogy tartot-

ták volna magukat az oktatási szervek által támasztott in-

dokolt követelményhez, miszerint az uj munkaszervezést csak-

is a fianév kezdetekor lehet bevezetni. Tehát dacára annak, 

hogy e folyamatok irányitására állandóan figyelmet fordítot-

tak, történtek eltérések a megállapitott irányelvektől. I-

gaz azonban az is, hogy a helyzet 1969-óta, midőn az elő- 

ző években észlelt hiányosságokra felhivták az iskolák fi-

gyelmét, jelentősen javult. Igy alaposan várhatták, hogy az 

ötnapos munkahét bevezetésére készülő 11 iskolában az 1970/ 

1971.. 	tanévet már az uj munkaszervezés szerint kezdik meg. 

1.5. AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉT VÉGREHAJTÁSA  

Az ötnapos munkahét végrehajtása során az iskolakerü-

letben két alapvető probléma merült fel. Olyan naptárat 

kellett kidolgozni, amely pedagógiailag legelfogadhatóbb, 

lehetővé teszi az akadálytalan oktató-nevelő munkát, s biz-

tositja a tanitást heti öt munkanap keretében. 

A második kérdés az ötnapos munkahét olyan modelljei-

nek feltárása volt, amelyek szintén összhangban lesznek a 

pedagógiai követelményekkel, s amelyekkel eleget lehet ten-

ni mindazoknak a követelményeknek, amelyek az uj viszonyok 

között az iskolák előtt állnak. 
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1.5. 2 v i m u n k a n a p t á r 

Az ötnapos munkahét szerinti tanitás e három alapvető 

lehetőség keretében oldható meg: 

a/ a tanterv és tanmenet olyan módosításával, amely 

alkalmazkodik az ötnapos munkahét szükségleteihez; 

b/ a tantervben és tanmenetben előírányzott heti köte-

lezettségek öt napra történő elosztásával; 

c/ az évi munkanaptár módosításával. 

Ami a tanterv és tanmenet alkalmazását illeti az öt-

napos munkahét követelményeihez, k°tségtelenül ez a legked-

vezőbb megoldás. Azonban tény, hogy ez a megoldás nem köny-

nyü, s a tantervek és tanmenetek tudományos .tanulmányozását, 

és az ötnapos munkahét szükségleteihez való alkalmazását 

teszi szükségessé. 

Igen gyakran emlitik, s alkalmazzák a gyakorlatban a 

hatnapos iskola heti óraalapjának öt napra történő elosztá-

sát. Ez a tanulók napi megterhelésének fokozásához vezet. 

Minthogy tanulóinkat egyébként is jelentősen megterhelik az. 

iskolai kötelezettségek, területünkön nem folyamodtak e meg- 

oldáshoz. Indokolt nézet, hogy a mai körülmények között meg-

engedhetetlen ennek a megoldásnak az alkalmazása. Ezt iga-

zolta néhány zágrábi, és egy belgrádi iskola gyakorlata, a-

melyekben szakemberek megállapitása szerint az ilyen munka-

szervezés miatt a tanulók  indokolatlan  tulterheltsége követ-

kezett be. A jelzett megoldás folytán ezekben az iskolákban 

a tanulóknak napi 7-8 órájuk is volt. Ez a  tanulók,  szülők 

és egészségügyi dolgozók nemtetszését váltotta ki, amiért is 

a köztársasági szervek a már emlitett közbelépéssel megaka- 
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dályozták a kisérlet folytatását. Egyes napokon az oktatók 

magas számu.óraterhe is kérdésessé tette a tanitás haté-

konyságát. 

E megoldás végrehajtása különösen a szakiskolákban ne-

héz, ahol a heti óraalap néha 45-48 órára n6. Ily számu 6ra 

megtartása elfogadhatatlan a tanulókra, s az oktatókra néz-

ve is. Éppen ezért a legnagyobb nehézségek azokban a zágrábi 

szakiskolákban támadtak, ahol először alkalmazták ezt a meg- 

oldást az ötnapos munkahét bevezetésénél. A szakiskolákban 

uj munkamódszer bevezetése egyébként is nagyobb problémát 

jelent, mint az általános iskolákban, figyelemmel a tanitás 

során fennálló egyéb kötelezettségekre is /diplomavizsgák, 

kötelező gyakorlat, felvételi vizsgák, pályázatok, rendkí-

vüli vizsgák, stb./. Ezek a mozzanatok a röviditett munkahét 

bevezetésével kapcsolatosan magas szinvonalu szervezettséget 

, igényelnek. A gyakorlat azonban igazolta, hogy az uj munka-

idő következetes alkalmazása határozott tervszerü munkával, 

szilárdan szervezett munkarendszerrel, és megfelelő szintü 

munkafegyelemmel igenis lehetséges. Azonban még tudományos 

munkaszervezés alkalmazásával végzett előkészitő intézkedé-

sek mellett sem indokolt a röviditett munkaidő szerinti mun-

ka oly megoldáss.á;l, hogy a heti munkaalapot mindössze 5 nap 

alatt valósitsák meg. 

Az iskolakerület majdnem minden oktatójának nézete sze-

rint egyedül a harmadik megoldás tekinthető elfogadhatónak, 

s ez a hagyományos munkanaptár módositása. Egyetlen iskolá-

ban sem'fogadtak el olyan megoldást, amely a tanulók és ok- 

tatók még nagyobb megterheléséhez vezethetne. 
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A munkanaptár módositásával kapcsolatos elgondolás 

szerint a változás abból áll,hogy Ehónap folyamán a tanu-

lóknak és oktatóknak 3 szabadszombatot biztositsanak, s 

egy héten /rendszerint a hó első hetében/ mind a hat napon 

dolgoznak. Habár ez az egy munkaszombat megbontja a munka-

ritmust, a jelenlegi viszonyok köz5\tt nem kerülhető el. U-

gyanis az oktatók napi nyolcórás munkáját véve, ez heti 40 

óra, ami azt jelenti, hogy heti 5 nap folyamán két órával 

kevesebbet dolgoznak az országosan bevezetett 42 órás mun- 

kahétnél. Ez a heti 2 órás hiány havi 8 órát, azaz egy tel-

jes munkanapot tesz ki. Ennek következtében az oktatási in-

tézmények is a többi munkaszervezetekhez hasonlóan  járnak 

el, s rendszerint a hó első szombatja munk anap. Ezt a kér-

dést pedagógiai-pszichológiai szempontból indokoltabb mó-

don kellene megoldani. 

Felmerül a kérdés, hogy az ötnapos munkahéttel dolgo- 

zó iskolákban, havi két vagy három szabadszombat bevezeté-

sével, miként sikerül megtartani a törvény szerint kötelező 

210 munkanapot. E kérdés megoldása is szükségessé teszi a 

munkanaptár módositását. A változtatás abból áll, hogy bi-

zonyos eltolódásra kerül sor a tanév kezdetének időpontja, 

és a téli szünet tartamának meghatározása vonatkozásában. A 

gyakorlatban ez ugy történik, hogy a tanitás nem az állan-

dósult /s a középiskolákra törvényben is megállapitott/ 	. 

szeptember 5-én, hanem szeptember 1-én kezdődik, s a téli 

szünetet három hétről 10-12 napra röviditik, de egyes isko-

lákban tovább tart /pl. ahol csak havi két szabadszombat 

van , ahol a szabadszombatok számát az év folyamán esetileg 

csökkentik, stb./. 
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Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a 210-214 

napos kötelező minimum megvalósitását előiró munkanaptár 

nem jelent-e veszteséget a hatnapos munkahét szerinti mun-

ka viszonylatában, amellyel 2110-220 maximális tanitási nap 

valósitható meg. Az előző évek iskolai okmányainak tanulmá-

nyozása s az ötnapos munkahét végrehajtása során előirány-

zott számu nap megvalósitásának áttekintése az ötnapos mun-

kahét előnyét igazoló adatokhoz vezet. A hatnapos heti mun-

ka során ugyanis sokkal több nap veszteség volt többé-kevés-

bé, vagy elégtelenül indokolt okokból /egyes,.tanitáson ki- 

lebonyolítható tevékenységeket tanitási időben végeztek/. 

Ezzel szemben a röviditett munkaidővel dolgozó iskolákban a . 

munkafegyelem oly magas fokon van, hogy egyáltalán nem ke-

rül sor indokolatlan időveszteségre. A begyüjtött adatok 

szerint a hároméves gyakorlat alatt egyetlen esetben sem for-

dult elő, hogy valamelyik iskola ne teljesitette volna tör-

vényben előirt kötelességét a tanitás tartama vonatkozásában. 

De a kérdés pótintézkedésekkel még kedvezőbben oldható meg. 

Indokolt az elvi munkanaptár további tanulmányozása a leg-

kedvezőbb feltételek biztositása érdekében. Uj kezdeményezé-

sek kisérleti bevezetésével csökkenthető a nemkisérleti is-

kolák tévelygése a megfelelő megoldások keresése terén. 

A bemutatott elvi munkanaptár lebonyolitása általáhan 

az Összes iskolákban azonosan történik /kisebb számu iskola 

kivételével, ahol kisérleti ellenőrzés céljából a röviditett 

munkahét bizonyos változatait, illetve modelljeit alkalmaz-

zák/. Annak a.megállapitása végett, hogy az iskolák mily kö-

vetkezetesen hajtják végre a meghatározott és a többség ál- 
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tal elfogadott munkanaptárt, adatgyüjtés folyt, s ezeket 

a 13. táblázat mutatja. 

13. táblázat 

AZ 1969/70-ES TANÉV KEZDETE ÉS BEFEJEZÉSE ADATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE A SZABADKAI ISKOLAKERÜLET ÚTNAPOS MUNKA- 

HÉTTEL DOLGOZ6 ISKOLAIBAN 

Iskolaév 
kezdete  I s k o 1 a é v 	befejezése 

Kelte I3f.IX.IX. VI . VI . VI . VI .VI.VI.VI.VI.VI ;VI.VI.VI.VI.VI . 
1. 5. 8. 10.14.15.16. 17.18.19.20.21.22.23.24.25.26. 

Isko- 
lák 
száma 

4 0 1 1 1 -  1 - - 1 2 - 30 1 - 3 - 1 2 

Az adatokból kitűnik, hogy az iskolák többsége szigo-

ruan tartotta magát . a megállapitott naptárhoz az iskolaév 

kezdete  tekintetében. 42 iskola közül 40 a tanítást ponto-

san a megállapitott napon kezdte, s csak két iskola, előre 

nem látott tárgyi okokból kényszerült arra, hogy jelenték-

telenül. kitolja a tanitás kezdetének idejét. 

Az év végén a tanítást az iskolák többsége pontosan a 

megállapitott napon fejezte be, azaz 42 iskola közül 30 ju-

nius 20-án végzett, míg a többi 12 iskolában a tanítás juni-

us 10. és 26-a között fejeződött be. Kisebb területen külö-

nös, elfogadható okok nélkül nem kéne ilyen eltéréseknek e-

lőfordulniok. 

Sokkal nagyobb tarkaság mutatkozik a téli szünet tar-

tama és időbeli meghatározása, azaz végrehajtása terén. Er-

ről szintén az ötnapos munkahét szerint dolgozó iskoláktól 
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begyüjtött és rendezett adatok beszélnek legékesebben. Ime 

a kép: 

14. táblázat 

A TELI SZÜNET IDEJE A SZABADKAI ISKOLAKERÜLET öT-

NAPOS MUNKAHÉTTEL DOLGOZÓ ISKOLAIBAN AZ 1970•.EVBEN 

Téli szünet kezdőnapja 	Téli 
1 
szünet befejeZő napja 

Kelte I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. II.II.II.II.II.II.II.II. 

~ 	
v

IA
  

15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 1. 2. 3. 4. 5. 6 .. 7. 8. 

Isko-
lák 3 - 5 6 4 i 5 6 5 6 . 1 - 36 1 1 1 2 - - ] 
száma . . 

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a téli szünet az is-

kolákban január 15. és 25-e között kezdődik, s február 2. és 

9-e között fejeződik be. Ezt a helyzetet részben az a tény 

magyarázza, hogy az iskolák nem alkalmaznak azonos munka-

modellt. Ezért lehetett a téli szünet egyes iskolákban hosz-

szabb, másutt rövidebb. R€szben ez határozza meg a szünet 

kezdetét és végét is. Különböző magyarázatok mellett a hely- 
, 

zet t.ulnyomórészt az iskolák közösen kialakított és elfoga-

dott állásfoglalásai elmellőzésének a következménye, ami nem 

törhető. Megállapitották ezt maguk az iskolák is, s'a°munka-

naptár pontos megállapitását igénylik, és határöáottan _ kife-

jezésre juttatják annak a szükségességét, hogy már a munka-

naptárt következetesen tartsák be. Ez az álláspont nemcsak 

alaki okokból, meghatározott követelmények teljesitése végett, 

indokolt, hanem igen fontos pedagógiai szempontból is. 
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A téli szünet alatt ugyanis majdnem minden tárgyból, 

illetve oktatás-nevelési területen hagyományossá vált kü-

lönböző jellegű továbbképzést tartanak, s ezen szivesen 

vesznek részt az oktatási dolgozók. A téli szünidő sokfé- 

leségének fogyatékosságai, igen nagy nehézségeket okoznak 

a tervezett szemináriumok és egyéb továbbképzési alakzatok 

szervezésénél, Nehéz olyan időt találni, amikor az oktatási 

dolgozók tanitás mulasztása nélkül részt vehetnek a szakmai 

továbbképzésen. Másrészt egyes szülőknek különböző koru 

gyermekeik vannak, s.minthogy szünetük nem esik azonos idő-

be, nem biztosithatják gyermekeik számára a téli szünet 

együttes eltöltését. A Gyermeküdülők Igazgatósága Szabadkán 

bár még nem elég tömegesen, de évről évre mind sikeresebben 

szervez telelést a gyermekek számára az igen szépen berende-

zett Kranjska Gora-i, és egyéb hegyvidéki üdülőkben. Ezt is 

megneheziti a téli szünet sokfélesége és rövid tartama, stb. 

Az oktatási dolgozók észlelték ezeket a nehézségeket és hiá-

nyosságokat. Megoldásukat könnyiti, hogy a pedagógusok maguk 

is rájöttek az állapot tűrhetetlen voltára. 

Egyes már emlitett okok, s a szünet indokolt tartamá-

ról alkotott különböző nézetek miatt a téli szünet tartama 

sem kiegyensulyozott. Az e téren észlelt tarkaságot mutatja 

az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolák téli szünetéről be-

gyüjtött, s rendezett adatok alábbi táblázata. 

15. táblázat 

A TÉLI SZONET TARTAMA A SZABADKAI ISKOLAKERŰLET OT- 

NAPOS MUNKAHÉTTEL DOLGOZ6 ISKOLAIBAN AZ 1970. ÉVBEN 
t 

Téli 	szünet 	tartama  

Napok száma 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Iskolák száma 4 1  7 5 5 6 3 6 2 3 
. 



- 103 - 

Az ismertetett adatokból kitünik, hogy az eltérés a . 

téli szünet tartama tekintetében elég nagy, 9 és 18 nap kö-

zött mozog. De észlelhető az is, hogy a leghosszabb szünet 

sem éri el á hatnapos munkahéttel dolgozó iskolákban beve-

zetett 3 hetet. Az összes ötnapos munkahéttel dolgozó isko-

lák téli szünetének átlagos tartama 13 nap és 8 6ra. 

Az évi iskolanaptárak jelzett módositásai kapcsán egész 

sor kérdés merü l  fel, amelyek feleletre várnak. A kérdések 

megoldása megkönnyitené a megfelelő állásfoglalást, és a 

legjobb munkaeredmények megvalósitására alkalmas munkanap-

tár szerkesztését tenné lehetővé. Felmerül a kérdés, hogy 

egyáltalán szabad-e az évek során meghonosodott munkanaptár-

hoz nyulni. Vannak-e bizonyos tapasztalatok, meghatározott 

szabványok az évi munkanapok száma tekintetében, avagy e 

számok csökkentése vagy növelése szempontjából megengedet-

tek bizonyos változtatások, s hol vannak ennek a határai. 

Vannak-e tudományosan felderitett meghatározói az iskolaév 

kezdetének, befejezésének, az évközi szünetek számának és 

tartamának, a nyári szünidő tartamának, stb. Ezek mind je-

lentős kérdések, mert az irántuk tanusitott viszonytól függ, 

hogy szabad-e az eddigi munkanaptár módositására gondolni, 

s milyen irányuak lehetnek ezek a módositások, fenn forog-

nak-e azoknak a változásoknak feltételei, amelyek lehetővé 

tennék a legjobb megoldásokat az ötnapos munkahét megvaló-

sításánál. 

Bár számos feltett kérdésre nem könnyű választ adni, 

s egyes megoldások feltárása érdekében külföldi tapasztala-

tokra kell támaszkodnunk, állást kell foglalnunk mindjárt az 
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első kérdésben. Kérdés, hogy egyáltalán szabad-e hagyomá-

nyos munkanaptár módositására gondolnunk. Milan Csordasics 

elfogadható nézete szerint "... a meglévő munkanaptárnak 

elég sok gyenge oldala van, s meg kellene változtatni ak-

kor is, ha nem térnénk át az ötnapos munkahétre". /13; 5/ 

Ami a tanitási napok számát illeti meg kell ismerked-

nünk más országok gyakorlatával, hogy határozott következ-

tetéseket vonhassunk le. . 

Az UNESCO adatai szerint egyes országokban a tanitási 

napok száma a 16. táblázat szerint alakul. 

16. táblázat 

AZ ÉVI TANITASI NAPOK SZAMANAK ÖSSZEHASONLITó 

ATTEKINTÉSE AZ UNESCO ADATAI SZERINT 

49 ország a következő adatokat szolgáltatta: 

I. fokozat Évi 180-nál kevesebb tanitási nap van 7 országban 

évi 180-209 nap 	17 országban 

évi 210-239 nap 	20 országban 

több mint 240 nap 
	

5 országban 

II.fokozat Évi 180-nál kevesebb tanitási nap van 7 országban 

évi 180-209 nap 

évi 210-239 nap 

több mint 240 nap 

19 országban 

18 országban 

3 országban 

Forrási L'organisation de 1'année scolaire, UNESCO, No 43. 

étude comparée 

Összehasonlitva a kötelező tanitási napok alapját az 

előző táblázat adataival észlelhető, hogy a napok száma 



- 105 - 

szerint Jugoszlávia valahol az átlagnál áll. Az I. fokozat-

ban ugyanis 24 országnak kisebb a tanitási nap alapja, 25 

országban pedig e kötelezettség magasabb. Hasonló az eset 

a II. fokozatu iskoláknál is, ahol 47 ország közül 26-ban 
• 

alacsonyabb a munkakötelezettség, míg 21 országban fordí-

tott a helyzet. Tudatában annak, hogy az ilyen összehasonli-

tó adatokat bizonyos fenntartással lehet csak  elfogadni,  fi-

gyelemmel azokra a sajátosságokra, amelyek közepette külföl-

dön a tanitás folyik /más anyagi feltételek, eltérő napi 

munkaszervezés, egésznapos oktatás, egésznapos iskolai tar-  

tözkodás, stb./, mégis bizonyos tájékoztatást nyujtanak a 

kérdéssel kapcsolatos állásfoglalásnál. A táblázat adatai 

szerint nem térnénk el jelentősen a leggyakoribb megoldások-

tól abban az esetben sem, ha bizonyos mértékben növelnénk a 

munkanapok évi normáját, vagy a fennálló kötelezettség bizo-

nyos csökkentésére kerülne sor.. Minthogy rendelkezésünkre 

állnak bizonyos adatok a fejlettebb iskolarendszerrel biró 

országokból, hasznos lesz néhány pillantást vetni e kérdés 

ottani megoldására. 

A Szovjetunióban elég magas az iskolák munkakötelme. 

Belorusziában 

az I.,II.,III. és IV.évfolyamban az iskolaév 210 nap, 

az V.,VI. és VII.évfolyamban 	228 nap, 

a VIII-ban 	 234 nap. 

Ezek az adatok mutatják, hogy Jugoszlávia a Szovjet-

unióbeli követelmények mögött marad. 

Svédországban az iskolaév legalább 214 munkanap., 

Franciaországban az I. fokozatban az iskolaév 184 mun-

kanap. 
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Nagy-Britanniában az iskolaév tartama 200 munkanap. 

Az USA-ban a középiskolai tanév 180 tanitási nap. 

Az'adott adatok is arra a következtetésre vezetnek, 

hogy szükség esetén Jugoszláviában is meg lehetne vizsgál-

ni az iskolák évi tanitási kötelezettsége módosításának 

kérdését. 

Jugoszláviában legtöbb olyan területen, ahol bevezet-

ték az ötnapos munkahetet, nem került sor az évi munkanap-

alap csökkentésére. Igy a Szlovén SZK területén ina is 210 

nap a kötelező, a Makedon SZK-ban azonban az ötnapos munka-

hétre áttért iskolákban a tanitási napok minimális normáját 

185 napra csökkentették. 

Egyes gyakorlati, de néhány elméleti szakemberünk né-

zete szerint is a röviditett munkahét alkalmazása esetén 

csökkenteni kellene a tanitási napok normáját. Igy Juhász 

M. is kiemel egyes, az ötnapos munkahét alkalmazása esetén 

megvalósitand6 előfeltételeket. A kötelező tanitási napok 

vonatkozásában feltételként hozza fel, "hogy az iskolaév 

folyamán 205-210 munka- ./tanitási/ napot, s a tantervben 

minden tantárgyra előirányzott teljes óraszámot valósitsák 

meg." /43; 78/ 

Az, hogy az ötnapos munkahét szerinti munka további 

előmozditásához szükséges lesz e az évi tanitási napok szá-

mának csökkentése számos kérdéstől, de mindenekelőtt az öt-

napos munkahét következetes végrehajtásának koncepciójától, 

a tanitási év kezdetének és befejezésének ideje iránti ál-

lásfoglalástól, az iskolaév alátti szünetek és a szünidők 

számához, tartamához való viszonyulástól, stb. fog függni. 
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Minthogy a tanitás az ötnapos munkahétre áttért iskolákban 

szeptember 1-én /a hagyomány, illetve a középiskolákban 

törvényi rendelkezés szerinti 5-e helyett/ kezdődik, felme- 

rül a kérdés, nem válik-e ez az oktatás kárára. Talán fö-

lösleges is rámutatni számos ország gyakorlatára, ahol a 

tanitás szeptember 1-én kezdődik. Például a Német Szövet-

ségi Köztársaságban 11 tartomány közül csak háromban kezdő-

dik a tanitás szeptember hó első napjaiban, a többi kilenc-

ben a munkát augusztus hónapban, tulnyomórészt augusztus 20-a 

után, de mi több, egy esetben augusztus 8-4n kezdik. Vilá-

gos, hogy ily kérdésekben jelentős szereppel birnak az ég-

hajlati viszonyok, s a megoldások egybevetésénél ezt a moz-

zanatot is mérlegelni kell. Aligha lenne indokolt, hogy a 

hazai iskolákban a tanitás ne szeptember l-én kezdődjék 5-e 

helyett /szűkség esetén néhány nappal előbb/. Több indok 

lenne felhozható szeptember 1-e helyett az 5-i évkezdés el-

len, mint forditva. 

Jelentős a tanitás befejezése idejének kérdése is. 

Jugoszláviában a végső határidő rendszerint  junius 20. Igen 

nagy azoknak az országoknak a száma, ahol a tanitás tovább 

tart. Nem ritka eset, hogy a tanitás julius végén fejeződik 

be, de gyakori, hogy junius végéig tart. E megoldásoknál az 

éghajlati viszonyok még jelentősebb tényezőt képeznek..A' 

hazai éghajlati viszonyok között.a tanitás junius 20-a után 

igen nehéz. Sok ebben az igazság, különösen ha tudjuk, hogy 

mit sem tesznek annak érdekében, hogy akár a legegyszerübb 

hűtőberendezéseket alkalmazzák, amilyeneket ma már a szeré-

nyebb éttermekben, illetve olyan helyiségekben, ahol felnőttek 
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tartózkodnak és dolgoznak, alkalmaznak. A technika korsze-

rü vívmányainak felhasználásával ezen a téren is lehetne va-

lamit tenni, amint ezt gyakorlati pedagógusaink is  hang-

sulyozták. 

Midőn az iskolai munkanaptárakról van sz6, nem hanya-

golhatók el az iskolai szünidők sem, mert számuktól és tar-

tamuktól függ sokban az évi iskolai munka tagozódása. Igen 

érdekes lenne megvizsgálni, hogy az iskolai munka korszerü 

szervezési követelményeinek két /téli és nyári/, hosszabb 

szünettel elválasztott félév felelne meg, vagy pedig a  ha-

zai viszonyok mellett 3 vagy 4 szemeszter bevezetése nyuj-

tana jobb eredményeket, amint ezt számos sokéves iskolai 

hagyományokkal és fejlett oktatással biró országban teszik. 

E kérdés megoldása azonban felsőbb hatáskörbe tartozik, bár 

átnyulik az ötnapos munkahét problematikájába is. Általáno-

sabb jellege miatt csak annyiban érintjük, hogy felhivjuk 

rá az illetékes szervek figyelmét, mert a fejlődés folytán 

szükségszerűen a jelenlegi munkanaptár módositásának szük-

ségességével kerülnek majd szembe .  

A téli szünet kérdése azért is érdekes, mert gyakorla-

tunk /lásd a 15. táblázatot/ arra mutat, hogy nem egységesek 

az álláspontok. Habár az összes iskolák nézete szerint csök-

kenthető a háromhetes szünet, a szünet mértéke igen különbö-

ző: 9-től 18 napig terjed, s átlagban némileg meghaladja a 

13 napot. E szünet tartama  azért jelentős, mert röviditése 

lehetővé teszi a kötelező tanitási napok teljesitését külö-

nösebb intézkedések nélkül is. Alaposabb vizsgálat nélkül 

nehéz e tekintetben bármilyen javaslatot fogalmazni. A vo- 
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natkozó ankét, s az iskolaigazgatókkal és oktatókkal foly-

tatott számos megbeszélés mutatja, hogy a 10 nap körüli szü-

net legkedvezőbb, mert elegendő ahhoz, hogy a tanulók, s az 

oktatók is, kipihenjék a megeröltető féléves munkát, de nem 

oly hosszu, hogy nagyobb foku felejtéshez vezetne a tanulók-

nál, ami a multban igen kedvezőtlenül tükröződött a második 

félév kezdetén a munkában. Rámutatnak azoknak az iskoláknak 

kedvező tapasztalataira, amelyekben a szünet mintegy tíz na-

pig tartott. Ezekben az esetekben a tanulók pihentek voltak, 

a felejtés hatása nem volt nagy, s a "bemelegités" folyamata 

jelentősen rövidebb volt, mint korábban. Az egyik szabadkai 

iskolában a munkaterv szerint általános felmérést végeztek 

közvetlenül a félév befejezése után következő napokban. Vár-

ható volt, hogy a tanulók nem mutathatnak fel reális munka-

eredményeket, azonban az illető iskola vezetője és oktatói 

is állítják, hogy a tanulók munkája terén nem voltak észlel- 

ető nehézségek. Ugyanezt megerősitették az Intézet oktatási 

tanácsosai is. 	 . 

A hárlomhetes téli szünet bevezetése nem tudományos vizs-

gálat eredménye, hanem örökölt állapot, amely tulnyomórészt 

különböző multbeli tárgyi és anyagi okok következményeként 

keletkezett, s fenntartását ma, midőn e tényezők már nem hat-

nak, igen nehéz lenne bármilyen komolyabb érvekkel indokolni. 

Ezt a nézetet megerősitik Milan Pesut szavai, aki az iskola-

naptárról a következőket mondja: "A jelenlegi iskolanaptárt 

a háboru előtti időkből örököltük, s a háboru utáni viszonyok-

hoz alkalmaztuk. A tanitás az általános iskolákban szeptember 

6-án kezdődik, amely napot annakidején a kisérettségi vizsgák 
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miatt állapitottak meg, ilyenek pedig már régen nincsenek. 

A háboruelőtti iskolákban a karácsonyi ünnepek az első fél-

év végét jelentették, tekintet nélkül arra, hogy a téli 

szünet /ünnepek/ december 22-től január 10-ig tartott. A 

félév január 15-én fejeződött be, s a második félév mindjárt 

másnap kezdődött. 

A jelenlegi téli szünet január 15-től február 6-ig tart 

tüzelő és villamos energia hiány és takarékosság miatt. A 

tüzelő és villamos energia problémáját már régen megoldották, 

a meghosszabbitás azonban maradt".. /Pesut Milan, a szabadkai 

Oktatási Közösség titkára: Mogucnosti uvodjenja petodnevne 

radne nedelje u skolama Subotice - Az ötnapos munkahét beve-

zetésének lehetőségei a szabadkai iskolákban./ 

A nyári szünidő tartama is jelentős az iskolanaptár 

meghatározása szempontjából, habár a tanitási év kezdetének 

és végének már emlitett kérdéséhez kapcsolódik. Minthogy ha-

tározottan a tanitási év korábbi /semmiképpen sem szeptember 

1-e utáni/ kezdete mellett foglaltunk állást, anélkül, hogy 

azt a nézetet képviselnénk, miszerint a tanévet a jelenlegi 

viszonyok között korábban lehetne befejezni, egyben elköte-

leztük magunkat a nyári szünidő /bár jelentéktelen/ rövidi-

tése mellett is. Anélkül, hogy ezt a nézetet ezuttal is kül-

földi tapasztalatokkal támasztanánk alá, inkább érdekes a-

datként utalunk a jugoszláviai és egyes külföldi szünidők 

összehasonlitására. Ebből az összehasonlitásból látható, hogy 

a hazai tanulók az év folyamán 97 napos szünetet élveznek 

/nem számítva ide a vasárnapokat, szabadszombatokat és ünne-

peket!, mig az összehasonlitásul vett 11 adatforrásból ki- 



tünőleg a szünetek évenként átlag 85 napig tartanak, azaz 

12 nappal rövidebbek, mint a hazaiak, s a napok száma 81 

és 96 között mozog. Az NSZK-ban az év folyamán 4 szünet 

van, ezek átlagos időtartama 10 nap, nem számítva az át-

lagba a nyári szünidő tartamát. 

Bennünket azonban ezesetben inkább a nyári szünidő 

tartama érdekel. Ezen adatok összehasonlitó áttekintése 

mutatja, hogy a hazai nyári szünidő 76 napig tart, míg az 

emlitett területeken 39 és 52 nap között mozog, s átlago-

san 42 napot tesz ki. Az utalás e példákra nem követés vé-

gett, vagy azért történt, mert bizonyitani kivántuk, hogy 

hazai viszonylatban is elfogadhatók. Tudatában kell len-

nünk, hogy az összehasonlitott országok viszonyai eltérő-

ek, s az egyik ország tapasztalatainak átültetése a másik-

ba nem járna nehézségek nélkül. Csak arra a tényre kiván-

tunk rámutatni, hogy a hazai használatban lévő évi munka-

naptár nem  mentes a hiányosságoktól, s a helyesbitésének 

megfontolása nem vetendő el, különösen akkor, ha a tanitás 

korábbi kezdéséről /szeptember 1./ s a röviditett téli szü-

netről /valamivel 10 nap fölött/ van szó, ami meggyőző ér-

vek nélkül nem marasztalható el. 

A kifejtett tételekből indulva ki iskoláink minden 

tanévre pontos munkanaptárt készitettek az ünnepek, szabad-

szombatok és munkanapok meghatározásával, s azzal, hogy az 

előirányzott kötelezettséget minden áron teljesiteni kell. 

Előre nem látott okokból eredő kisebb zavarok esetén /ami-

re kivételesen kerül sor/ az elvesztett időt szabadszomba-

tokkal pótolják. 
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Teljesen érthető, hogy az évi munkanaptárban minden 

iskolai évben vannak kisebb eltolódások; a rendes naptár 

'szerinti eltérésektől függően. Illusztrációként utaljunk 

egy elképzelt iskolai munkanaptárra, amelyben a tanitás 

1969. szeptember 1-én kezdődik,. s 1970. junius 20-án fe-

jeződik be, azzal, hogy január 23-a 'és február 2-a között 

10 napos téli szünetet biztosit, szabad minden szombat, 

kivéve'a hónapok első szombatjait, illetve két munkaszom-

battal azokban a hónapokban, amelyekben öt szombat van 

/17. táblázat/. 

17. táblázat 

ELVI ÉVI MUNKANAPTÁR ÁTTEKINTÉSE ÖTNAPOS MUNKAHÉTTEL 

DOLGOZÓ ISKOLÁK SZAMARA AZ 1969/70. ISKOLAÉVBEN 

H ó nap o k 	Ötnapos munkahét 
munkanapjainak száma 

szeptember 23 

október 24 	. 

november 21 

december 24 

január 17 

Az I. félévben összesen 109 

február 21 	. 

március 23 

április 23 

május 21 

junius 17 

. 	A II. félévben összesen 105 

AZ ISKOLAÉV FOLYAMÁN ÖSSZESEN ' 	214 
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Az  ismertetett naptárban megvalósult 214 munkanap, s 

az előirányzott törvényi kötelezettségnek ezek szerint e-

leget tettek volna. 

Érthető, hogy eltérő lesz az iskolai naptár azoknál 

az iskoláknál, amelyek más munkaváltozatot, modellt álkal-

maznak, amelynek csak egyes legalapvetőbb mozzanatait em-

litjük, minthogy területünkön ritkábban fordultak elő. 

1.5.2. ö t n a p ó s 	munkahét  modellje  

Az ötnapos munkahét távlatilag igen különböző, telje-

sen indokolt és elfogadható  modelleket alakithat ki. Meg-

valósitásuk azonban számos gyökeres változást feltételez 

oktató-nevelő munkánkban,kezdve az általános iskolai okta-

tás egy évvel történő esetleges meghosszabbitásától - 

amint ezt Juhas M. cikkében véli - egészen a tantervek és 

tanmenetek, tanitási órák tartalma, stb. vonatkozásában 

tervezett módositásokkal kapcsolatos intézkedésekig. /43; 

7/ Nem kivánunk elidőzni ezeknél a 'lehetőségeknél /ami 

egyébként is külön tanulmány tárgya/, hanem csak azokra a 

területünkön felmerült megoldásokra mutatunk, amelyek kö-

zül sajátosságával négy alapmódell tünik ki: 

a/ ötlnapos munkahét három szabadszombattal hatnapos 

munkatervezés mellett. 

b/ Ötnapos munkahét két szabadszombattal. 

c/ ötnapos munkahét periodikus munkarend változásokkal. 

d/ ötnapos munkahét tiznapos munkarenddel. 
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1.5.2.1. Ötnapos munkahét három szabadszombattal hatnapos  

munkatervezés.mellett 

Ez a megoldás honosult meg leginkább területünkön, s 

abból áll, amint ezt a változat megnevezése is kiemeli, . 

hogy a hét folyamán három szabadszombatot biztosit, s a 

hónap első szombatja munkaszombat. Ha a hónapban öt szom-

bat  van, amint már emlitettük, csak három szombat szabad, 

kettő pedig múnkanap. 

Az iskolai munkanaptárról szóló fejezetből már lát- 

hattuk, hogy bár a munkadinamika tekintetében vannak az ál-

talánosan elfogadott megoldásoktól, bár ritkább és jelen-

téktelen eltérések, e változat keretében a munka lényegé-

ben egységesen folyik. A tanitás szeptember 1-én kezdődik 

és junius 20-án fejeződik be azzal, hogy a téli szünet 

mintegy 10 nap. 

Habár a hét folyamán csak öt iskolanap van, e modell 

szerint tervezik a tanitást, mint korábban, azaz a hatnapos 

munkaciklusra. A különbség a hatnapos munkahéttel dolgozó 

iskolákkal szemben abban áll, hogy ott a tananyagot naptári 

napokra osztják el /hét(fő, kedd, szerda, stb./, mig a mo-

dell szerint az anyag hat tanitási napra oszlik /első tani-

tási nap, második tanitási nap, harmadik tanitási nap, stb./. 

Tehát a naptárhoz alkalmazott heti munkarend helyett itt 

hatnapos munkaciklusra való tervezésrőf van szó, tekintet  

nélkül arra, hogy miként fog ez kinézni a naptári hét vi-

szonylatában. A megoldás tükröződése a gyakorlatban egy hó-

nap példájából tűnik ki, ahol ezt a megoldást a naptári és 

tanitási napok osszehasonlit6 áttekintésével illusztráljuk 

/18. táblázat/. 
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18. táblázat 

NAPTÁRI ÉS TANITASI NAPOK ÖSSZEHASONLIT6 ATTEKINTÉSE 

HATNAPOS MUNKATERVEZÉS MELLETT AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉTTEL 

DOLGOZ6 ISKOLÁKBAN A SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN AZ 

1969/70. ISKOLAÉVBEN 

Kelet  Naptári nap Tanitási nap 

november 1. /munka-/ szombat 1. tanitási nap 

november 2. vasárnap - 

november 3. hétfő 2. tanitási nap 

november 4. kedd. 3. tanitási nap 

november 5. szerda 4. tanitási nap 

november 6. csütörtök 5. tanitási nap 

november 7. péntek 6. tanitási nap 

november 8. /szabad/ szombat - 

november 9. vasárnap - 

november 10. hétfő 1. tanitási nap 

november 11.. kedd 2. tanitási nap 

november 12. szerda 3. tanitási nap 

november 13. csütörtök 4. tanitási nap 

november 14. péntek 5. tanitási nap 

november 15. /szabad/ szombat -• 

november 16.. vasárnap - 

november 17. hétfő 6. munkanap 

november 18. kedd 1. munkanap 

november 19.. szerda 2. munkanap 

november 20. csütörtök 3. munkanap 

november 21. péntek 4. munkanap 

november 22. /szabad/ szombat. - 

november 23. vasárnap - 

november 24. hétfő 5. tanitási nap 

november 25. kedd 6. munkanap 	' 

november 26. szerda 1. munkanap 

november 27.. csütörtök 2. munkanap 

november 28. péntek 3. munkanap ' 

november 29. szombat /szabad és ünnep/ a/ 

november 30. vasárnap /ünnep/ - 

december 1. hétfő 	. 4. munkanap 
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a/ Minthogy november 29-e Ünnep, s egyben szabad- 

szombat is, az évi munkanaptár megállapitásánál 

valamely másik szombat határozható meg szabad- 

napnak. 	 . 

Az ismertetett naptárból kitűnik, hogy a heti nap-

tári napok sorrendje nem fedi a munkanapok sorrendjét. 

Felmerül a kérdés, mennyiben helyes és elfogadható az i-

lyen megoldás, illetve melyek a gyengéi, nehézségei és 

hiányosságai. 

Az ötnapos munkahét e modelljének és a tanitási na-

pok ilyen rendjének hivei szerint a munkarend előnye a 

korábbi /a hatnapos munkahét szerinti munka keretében tör-

tént/ megoldásokkal szemben az, hogy az iskolaév folyamán 

nem kerül sor egyes tantárgyak "megkárositására" annak kö-

vetkeztében, hogy az Ünnepek és távolléti napok nem oszla-

nak elegyes napokra a hét folyamán. Ezen állitás indokolt 

voltának megállapitása végett átnéztünk néhány munkanaplöt 

a hatnapos munkahét szerinti iskolai munka időszakából, és 

megállapithalttuk, hogy az állitás helyes. Korábban valóban 

előfordult , hogy rendszeresen távolmaradtak a szombati ta-

nitásról, s a tanrend szerint e napra előirányzott tantár-

gyaknál az évi óraalap csökkent. Az ötnapos munkahét ezen 

/és még néhány más/ modelljénél alkalmazott munkarendnél 

ez  a jelenség teljesen kizárt. 

Megfontolandó e megoldás hiveinek nézete, miszerint 

az ilyen munkarend előnye 'a tanulók egyenletesebb megterhe-

lésében tükröződik. Szerintük ugyanis nem lehet összeálli-

tani eszményi órarendet, s előfordul, hogy bizonyos napokon 
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tárgyi okokból "nehezebb" tantárgyak összpontosulnak, s e 

napon a tanulók megterhelése nagy. E napnak eltolódásával 

a hét folyamán ez a teher nem mindig ugyanazon időben je-

lentkezik. Tiszteletben tartva azon  oktatási dolgozóink 

nézetét, akik elfogadják ezt az érvet /ismert oktatási dol-

gozóinkról van sz5/, ugy tetszik, hogy ezzel az érvvel szem-

ben igen  komoly kifogások tehetők. 

Elég futó pillantást vetni a táblázatra, s észlelhető, 

hogy egyes tanitási napok állandóan előre "tolódnak", s e-

zért mindig a második naptári napon jelentkeznek. Ha megnéz-

zük például az első tanitási nap helyét, látjuk, hogy novem-

ber hó folyamán 4 különböző napon jelentkezik /szombat, hét-

fő, kedd és szerdán/. Ugyanez az irányzat észlelhető a töb-

bi tanitási napokon is. E megoldás következményeként merül 

fel a tanulók nem megfelelő megterhelésének kérdése a heti 

munkaciklus folyamán. Ismeretes ugyanis, hogy a heti órarend 

összeállitásánál figyelembe kellene venni a tanulók különbö-

ző potenciális erőinek ismert pszichológiai törvényszerűsé-

geit a hét folyamán, azaz a hét első és utolsó napját, mi- 

dőn ezek az erők csökkentek, felhasználni a "könnyebb" tár-

gyakra. A legnagyobb potenciális lehetőségek szakaszát /kU-

lönösen keddet és szerdát/ a legintenzivebb szellemi munká-

ra kellene felhasználni, ezekre a napokra tulnyomórészt a 

legnehezebbeknek tekintett tárgyakat osztva be. Igaz ugyan, 

hogy a kérdéssel elég leegyszerüsitett alakban foglalkoztunk, 

mert a terhelés nemcsak a tantárgytól, hanem egész sor egyéb 

tényezőtől is függ, amint ezt V. Pofjak "órarend" /Raspored 

sati/ cimü munkájában /90/ hangsulyozza, s a tanulók terhe- 
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lésének ilyen beállitását feltételesen kell érteni. Azon-

ban tény, hogy a heti órarend összeállitásánál számolni 

kell a tanulók munkalehetőségeivel is a tananyag elsajá-

titása szempontjából. 

A leirt munkarend alkalmazásánál, midőn a tanitási 

napok helye a hét folyamán állandóan változik, semmiféle 

lehetősége sincs annak, hogy a munkahét folyamán érvénye-

süljenek a  tanulók  megfelelő "megterhelésének„  lélektani 

követelményei. Mi több, gyakran előfordul, hogy az un. 

"nehezebb tanitási napokat" a hét olyan napjain kell meg-

tartani, amelyek a tanulók terhelése szempontjából a leg 

kedvezőtlenebbek. Az igazság érdekében el kell  ismerni a 

hatnapos iskolák órarendjének elemzése alapján megállapi-

tott tényt, hogy ezt a követelményt ném méltatják figye-

lemre azokban az iskolákban sem, ahol erre legalább elmé-

leti lehetőség kinálkozik. Ettől a pedagógiai elvtől ugyan-

is gyakran tárgyi tényezők miatt térnek el, bár nem hall-

gatható el az sem, hogy ehhez gyakran járulnak alanyi mu-

lasztások is. Azonban tekintet nélkül erre a "vigasztaló" 

tényre meg kell állapitani, hogy ezt a nehézséget az emli-

tett modell szerint folyó ötnapos munkahét megvalósitásánál 

nem lehet áthidalni. Ha nincs is eszményi megoldásra lehe-

tőség, ez a nehézség azonban enyhithető, illetve elkerül-

hető az a rendellenesség, hogy a legkedvezőbb napokat hasz-

nálják ki legkevésbé, avagy forditva. Ez tartalmi és mód-

szer jellegü intézkedések mellett  olyan órarend összeálli-

tásával is enyhithető, amely szerint a tanitási ciklus  mind  

a hat órájának terhelése megközelitően kiegyenlitődnék. Is- 
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koláinkban ez irányban már tettek bizonyos intézkedéseket, . 

s többé-kevésbé elfogadható megoldásokig jutottak. Tartós 

megoldásra a fennálló keretekben azonban nincs lehetőség, 

Normálisabb feltételeket kell teremteni az ötnapos munka-

hét végrehajtásához, amelyek lehetővé fogják tenni a szó-

ban forgóhiányosságok elháritását is. 

A meghatározott napokhoz nem kötött munkarend ellen 

szóló egyéb mutatók is vannak. Az ilyen munkamódszer rap-

szodikus jellegű - amint ezt a kutatás első szakaszáról ké-

szült jelentés kiemeli - változó munkaritmussal, pedig az 

"állandósult munkaritmus igen fontos tényezője a gyermeki 

egyéniség testi és szellemi fejlődésének". /54; 1/: "Az 

ilyen munkamódszer akadályozza az idegkapcsolatok állandó-

sulását, a dinamikus sztereotipia kialakulását, ami viszont 

kedvezően• hat a szakaszosan ismétlődő munka végzésére". 

/12; 38/ 

Már a bemutatott tanrendre vetett első pillantásnál, 

összehasonlitást téve a naptári napok rendjével, felmerül 

a gondolat, riém kelt-e mindez zavart a tanulóknál, szülők-

nél, sőt az oktatóknál is a bizonyos napokon .megtartandó 

tanitási napok tekintetében. Ez a feltevés okszerűen tá-

madt, s már a kisérleti munka első évében ellenőrzéséhéi 

láttak. Mindannyiunk legnagyobb meglepetésére nehézségek 

csak első napokban, s csupán kivételesen jelentkeztek. Ezt 

tanusitja az oktatók észrevételeiről készült dokumentáció, 

amelyben  igen lelkiismeretesen minden a kérdésre vonatkozó 

észrevételüket feljegyezték. Az értékelést az iskolaigazga-

tók, oktatók és szülők, de a tanulók is megerősitették meg- 
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hallgatásuk során. Igazolták a kérdőiv /Uu/3/ utján kapott 

adatok is, amelyeken  tanulók véleményét kértük az emlí-

tett tanitásszervezés folytán keletkezett nehézségekről. A 

kérdőív adott kérdéseire szabadon lehetett válaszolni, és 

érdekes, hogy a kapott 1272 felelet közül 960 tanuló ezt a 

nehézséget teljesen jelentéktelennek tartotta. Egyébként a 

kérdőiveken erre a kérdésre adtak legtöbb választ. Bár a 

megállapitás szerint nem voltak nagyobb nehézségek, előfor-

dult, hogy egyes tanulók tévedésből másik napra szükséges 

felszerelést hoztak magukkal. Igaz, hogy az oktatók észre-

vétel naplóikban hangsulyozzák, miszerint olyan tanulókról 

van szó, akikkel ez bármily munkarendszerben megtörtént 

volna. Bizonyos, hogy azért került sor csak igen ritkán té-

vedésekre, mert az iskolák a kérdésre kezdettől fogva nagy 

figyelmet forditottak. Szóbeli tájékoztatás, a tanulók ré-

szére készült külön munkarendek, a nap sorszámának az isko-

lában feltünő helyen való feltüntetése mellett egyéb intéz-

kedéseket is tettek. Igy szülői értekezleteket tartottak, 

rendszeresen figyelemmel kisérték ezt a jelenséget, s igy 

a tánulókban hamaros an  megfelelő szokások alakultak ki, s 

ennek is köszönhető, hogy ma e kérdéssel kapcsolatban nin-

csenek nehézségek. 

A munkaszervezés kezdetben bizonyos nehézségekkel járt 

az oktató személyzet anyaintézményen kivüli kötelmei miatt. 

Ki kellett alakitani az iskolák szoros együttműködését, 

összhangba hozni az állásfoglalásokat, egységes munkanaptárt 

létrehozni, s fegyelmezetten betartani. Bizonyos szervezeti 

intézkedésekkel lehetővé tették a megbizott oktatói munkát 
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. az iskolákban, illetve az oktató személyzet megfelelő fog-

lalkoztatását. Erre különösen az a törekvés vezetett, hogy 

az iskolában a szakoktatást az oktatók szakképzettsége sze-

rint biztositsák. Általában ugy valósítják meg, hogy az ok-

tatók az egyik iskolában tulnyomórészt az első, a másikban 

pedig a befejező órákban tanitanak, ha két váltással nem 

oldhatják meg az összes szervezési nehézségeket. Annak el-

lenére, hogy az akadályok nagy részét megállapodások, meg-

egyezések, a munka összehangolása, és különböző szervezési 

intézkedések utján sikerült elháritani, a kérdés még nincs 

teljesen megoldva, s nem is lesz megoldható addig, amíg a 

többi intézmények munkájukat a megrögzött módon szervezik, 

ellentétben az iskolákkal, amelyek etekintetben kivételt 

képeznek. A nehézség látszólag alaki, valójában azonb an  e-

lég lényeges, arra a következtetésre késztet, hogy az adott 

megoldást átmenetinek tekintsük. Tartós megoldások felkuta-

tása érdekében teszünk tehát lépéseket. Ezekre pedig csak 

az iskolai ötnapos munkahét végrehajtásának előmozditásá- 

val kerülhet sor. 

Kezdetben kétségekre adott alkalmat az iskolai ügyvi-

tel a munkanapló vezetése terén is. A kérdést azonban vi-

szonylag rövid idő alatt sikerült megoldani, s a tanitási 

óra adatait azon nap rovatába vezetik be, amelyen tényle-

gesen megtartották azzal, hogy a nap elnevezéséhez fűzik a 

tanitási nap számát is. Etekintetben még nem sikerült egy-

séges elfogadható megoldást találni, s legalkalmasabb lenne 

az ügyvitelt összhangba hozni az uj követelményekkel. 
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Bár az ötnapos iskolai munkahét e modelljének elég 

sok gyengéjére utaltunk, hangsulyoznunk kell, hogy az is-

kolák munkája eredményesen folyik, s hogy az előnyökhoz 

viszonyitott észlelt /és még nem észlelt/ emlitett /és 

nem emlitett/ nehézségeket és hiányosságokat, még ala- 

posabban ki kellene vizsgálni, hogy olyan munkamodellt fo-

gadhassunk el, amely a legnagyobb mértékben összhangban 

lesz azokkal a követelményekkel, amelyektől az oktató-ne-

velő munka sikere függ magában az iskolában, valamint az 

iskolán kivül is. 

1.5.2.2. ötnapos munkahét két szabadszombattal  

Az ötnapos munkahét e modelljének alapjellegzetessé-

ge, hogy összetételében havonta két szabadszombat v an . 

Egyéb részleteiben nem különbözik lényegesen az előzőtől. 

A tanitás ebben az esetben is szeptember 1-én kezdődik és 

junius 20-ig tart, bár a 210 napos kötelező normát akkor 

is teljesiteni lehetne, ha a tanitás kezdete változatlanul 

a hatnapos munkahét szerinti maradna. Minthogy a szabad-

szombatok száma mintegy harmadával kisebb, mint a három 

szabadszombatos modellnél, e modell szerint mintegy tizzel 

több munkanap van, ami lehetővé teszi a téli szünet tarta- 

mának meghosszabbitását. Ennek következtében a "két szabad-

szombat" modellt alkalmazó iskolákban a téli szünet 18 nap 

körül mozog. 
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1.5.2.3. ötnapos munkahét szakaszos munkarend változta- 

tással 

Ennek  a modellnek lényege, hogy az iskolai év bizo-

nyos szakaszaiban különbözően oszlik a munkaidő. Igy  van-

nak szakaszok, amelyekben nincs egyetlen szabadszombat 

sem, mig a másik két szabadszombatot biztosit. Ezt leg-

többször nem alaptalan okokkal magyarázzák. Igy például a 

tanulás szempontjából legkedvezőbbnek s ezért teljesen ki-

használandónak a téli időszakot tartják. Az e modellt al-

kalmazó iskolákban a téli időszakban állandóan, azaz sza-

badszombat nélkül dolgoznak. Az intézkedést azzal is indo-

kolják, hogy a téli időszak nem alkalmas a vikendre, s a 

téli időszak pihenési lehetőségei sem oly gazdagok, mint 

az őszi és tavaszi időszakban. Ezzel szemben az őszi és 

tavaszi periódus lehetővé teszi a szabadidő eltöltését a 

természetben, szabad jellegü terepeken, egyszóval a sza- 

badidő kihasználási lehetőségei kedvezőbbek. Egyben ki kell 

emelni, hogy a tanulási feltételeket nehezitik az éghajlati 

viszonyok /nagy meleg tavasz végén, s néha az őszi időszak 

kezdeti napjaiban  is/, összehásonlitva a téli időszakkal. 

A szabadszombatos időszakokat a munkaszombatok tekin-

tetében összhangba hozzák a téli időszakkal ugy, hogy az öt-

napos munkahét e modelljének alkalmaáásánál is biztositják 

a legalább 210 tanitási napos normát. 

1.5.2.4. ötnapos munkahét dekádos munkarenddel  

Mig az előző két modellt kivételesen alkalmazták, ezzel 

a modellel. talá'lkozunk legritkábban. Csak a feketehegyi"Nikola 
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Gyurkovics" Általános Iskolában vezették be. Ezt a modellt 

már a kisérleti időszak első szakaszában szorgalmazták, 

minthogy egyes olyan előnyökkel, pozitiv megoldásokkal bir, 

amelyeket az előző három modell egyikében sem lehet megva-

lósitani. 

E modell alkalmazásával a tanitási napok és a naptári 

napok sorrendje közötti eltérést törekedtek elháritani, a 

tanitási napoknak a naptárhoz viszonyitott állandó eltoló-

dásának kiküszöbölésével együtt. Ez a megoldás nem bontja 

meg a heti munkaritmust sem, minthogy a tanitási és naptári 

napok mindig fedik egymást /a hét folyamán az egyes napokra 

előirányzott órarendet mindig ugyanazon a napon tartják, a-

mint ez a hatnapos munkahéten is történik/. 

Az előző három modellnél minden hónapban egy szombat 

munkanap, megbontja az ötnapos munkaciklust, s az oktatók 

szerint ez a "legnépszeriitlenebb" nap a hónapban. A munka 

hatékonysága alacsonyabb, mint a többi napokon. Ennek oka 

egyrészt az, hogy a hét utolsó napjáról van szó, amely mun-

ka szempontjából azelőtt is legkedvezőtlenebb volt, másrészt, 

hogy eltérést jelent a szokott munkaritmustól. A modellel ezt 

a hiányosságot ugy kivánták elháritani, hogy az év folya-

mán minden szombatot/egyes kivételektől eltekintve/ sza-

baddá tettek. 

A szervezést e modell szerint ugy hajtják végre, hogy 

az iskolaévet három szakaszra, periódusra osztják. Minden 

periódus hetven tanitási napból áll. Az egyes tárgyak órái-

nak száma e periódusokban, illetve dekádokban különböző. 
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Az iskolaév e modell szerint valamivel hosszabb, 

mint a többi modelleknél. A tarvitás szeptember 1-én kez-

dődik és junius 28-án fejeződik be. Ez a tanitási perió-

dus elegendő a törvényben előirt 210 tanitási nap bizto- 

s.itásához, mi több, néha tul is lépi ezt. 

A téli szünet az előző modellekkel azonos tartamu, 

azaz 10 napig, és pedig január 19-től 29-ig tart. 

Az emlitett három szakasz a tanév folyamán ekként 

oszlik: 

a/ Az első szakasz szeptember 1-től december 8-ig 

tart. Erre a szakaszra 71 tanitási nap esik. 

b/ A második szakaszra a december 11-től március 22- 

ig terjedő időszakot irányozzák elő. Ebben 70 ta- 

nitási napot valósitanak meg. 

c/ A harmadik szakasz március 25-én kezdődik és ju-

nius 28-ig tart azzal, hogy e szakaszban 70 tani-

tási nap valósul meg. 

A modell szerinti iskolaév vázlatos képét a 2. grafi-

kon ábrázolja. 

Amint már ismeretes, egyes tárgyakra a tanterv sze-

rint különböző heti óraalap jut. Az évi óraalap megvalósi-

tása végett a tárgyak heti óraalapját egyes szakaszok fo-

lyamári meg kellett változtatni. Igy a 10 napra összeálli-

tott órarend /dekád órarend/ szükségszerüen kétszer válto-

zik az év folyamán, és pedig az első szakasz végén /decem-

ber 8./, és a második szakasz végén március 23./. 

A 19. táblázat a dekád óraalapot a jelzett szakaszok, 

illetve időszakok szerint mutatja. 
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19, táblázat 

DEKAD 6RAALAP A DEKAD MUNKAREND SZERINT MÜKÖDŐ 

ÖTNAPOS MUNKAHETŰ ISKOLÁKBAN 

Heti óra- 
alap a 
multban 

Jelenlegi dekád óraalap 
szakaszok szerint 

tvi 
alap 

I.szakasz 
ÍX.1.- 
XII.8. 

II.szakasz 
XII.11.- 
I1I.22. 

III.szakasz 
I1I.25.-
VI.28. 

1 2 1 2 35 

2 3 4 3 70 

3 5 5 5 105 

4 7 6 7 140 

5 8 8 9 175 

6 10 10 10 210 

Forrás: Mauric: Ötnapos munkahét szerinti munkaszervezés 

módja a feketehegyi "Nikola Gyurkovics" Általános 

Iskolában - Nacin organizacija rada po petodnevnoj 

radnoj sedmici u osnovnoj skoll "Nikola Djurkovic" 

u Feketicu. 

A meghatározott elvekből kiindulva dolgozták fel osz-

tályonként és szakaszonként az egyes tárgyak dekád óraalap-

ját is. 	. 

Az emlitett áttekintést a 20. táblázat mutatja. 	. 
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Forrás; Maurics A.: Munkaszervezés módja ötnapos munkahét 

szerint a feketehegyi "Nikolá Gyurkovics" Altalá-

nos Iskolában - Nacin organizacije rada po peto-

dnevnoj radnoj nedelji u osnovnoj.skoli "Nikola 

Djurkovic" u Feketicu. 

1. 5:3. ö t n a p o s munkahét kétnyelvű  

t e r ü l e t e n  

Az Intézet mükődési területe egyebek mellett a lakos-

ság nemzetiségi összetétele folytán is sajátos. E környe- 

zetben kőzel egyenlő arányban él a magyar és délszláv la-

kosság. A lakosság összetétele folytán az iskolázás is sa-

játságos jelleget ölt. A többséget az un. területi iskolák 

teszik, amelyekben az oktatás a tanulók anyanyelvén, azaz 

külön tagozatokon szerbhorvát, illetve magyar tanitási 

nyelven folyik. Ezenkivül vannak szerbhorvát, valamint ma-

gyar tanitási nyelvis iskolák is.  

Azokban az iskolákban és tagozatokon, ahol a tanitás 

magyar nyelven folyik, a tantervben és tanmenetben előirt 

követelmények nagyobbak, mint a kétnyelvű terület szerb-

horvát tanitásnyelvü iskoláiban. A magyar tanitásnyelvü is-

kolák köztársasági tanterv szerint a többi iskolákkal azo-

nos heti óraalappal dolgoznak, de ehhez un. pótprogramokat 

adnak, amelyek egyes nemzetiségi és nemzeti kulturterüle-

tekre vonatkozó oktatási tartalmakat ölelnek fel. 

Külön megterhelést jelent a szerbhorvát nyelv heti 4 

órás oktatásának bevezetése folytán növelt tanóraalap. 
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Ahol a magyar nemzetiségii tanulók szerbhorvát tani-

tásnyelvü iskolát vagy tagozatot látogatnak,_számukra un. 

anyanylev ápolást biztositanak. 

Minthogy a kétnyelvü területeken a nemzetek és nem-

zetiségek egymásra vannak utalva, s mert a kölcsönös meg-

ismerés és közeledés az iskolákban is szükséges, a szerb-

horvát tanitásnyelvii iskolákban is rendkivüli tárgy a ma-

gyar nyelv. Mindez indokolt és helyes, azonb an  növeli a 

tanulók amugy sem kis megterhelését. Jánosi G. szerint 

"...a nemzetiségi tanulók a nyolcéves általános iskola 

teljes programját közel 200 iskolanap alatt jobban elsajá- . 

titják mint társaik a többi iskolákban, ami gyakorlatilag 

azt jelenti, hogy a nemzetiségi tanulók alapoktatása nem 

8, hanem 9 iskolaéven át tart". /1; 80/ 

A szakiskolai helyzet sokkal komolyabb. Ezekben az 

iskolákban a magyar nemzetiségü tanulóknak, heti 45-48 órá-

juk van. Igy munkaidejük /tanitás és tanulás/ messze a fel-

nőttek napi kötelezettsége fölött van. Ugyanis ha a szakis-

kolákban a napi 8 órát is elérő tanitási órákhoz csak két 

óra tanulást adunk, a napi munkaidejük meghaladja a 10 ó-

rát, nem is számitva az őket terhelő egyéb kötelmeket. I-

gaz, hogy a Jugoszláv Oktatási Tanács, a Nemzetiségi Okta-

tási Kérdések Tanácsával együtt már 1960 áprilisában állást 

foglalt atekintetben, hogy a nemzetiségi iskolákban a heti 

óraalapnak elvileg azonosnak kell lennie a köztársaságok_ 

nyelvén oktató megfelelő iskolákéval. /1; 81/. Ilyen értel-

mű javaslatok szerint a nemzetiségi nyelvü iskolákban a mun-

kaidőt a hatályos köztársasági tanterv 6s tanmenet rövidité- 
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se, kihagyások és összevonások utján kell összhangba hoz-

ni a többi iskolák munkaidejével. Ezeket a javaslatokat 

érthető okokból elvetették, s a megterhelési helyzet vál-

tozatlan maradt. 

A szerbhorvát tanitásnyelvü tagozatokon és iskolák-

ban a megnövekedett kötelezettségek folytán a megterhelés 

valamennyivel enyhébb alakban jut kifejezésre, azonb an  e-

zekben is fennáll. 

Bár ezek a problémák a kétnyelvü területeken akkor is 

jellemzőek, ha a tanitás hagyományos módon folyik, de uj 

megvilágításban jelentkeznek, ha felmerül az ötnapos munka-

hét bevezetésének kérdése. Ez a kérdés az ötnapos munkahét 

bevezetése kapcsán két szempontból jelentkezik. 

Ha a távlatilag tervezett megoldás szerint az ötnapos 

munkahét bevezetése kapcsán a szabadszombatokat a tanitás 

ésszerüsitésével, az oktató-nevelő munka korszerüsitésévél, 

a tananyag összevonásával pótolják, ugy a nemzetiségi tani-

tásnyelvü iskolák majdnem kilátástalan helyzetbe kerülnek 

azért, mert a tanulók megterhelésének szintje, amint már 

fentebb emlitettük, azon iskolák tanulóinak megterhelési 

szintje felett van, amelyek nem a jelzett sajátos feltéte-

lekkel dolgoznak. 

A területünkön meghonosodott modellekkel bevezetett 

ötnapos munkahét szempontjából vizsgálva, a kérdést, egé-

szen más alakban jelentkezik. 

Sajátos viszonyaink szempontjából az ötnapos munkahét 

bevezetése azért fontos, mert jelentős  mértékben tehermen-

tesiti tanulóinkat. Heti megterhelésük ugyanis egyhatodával 
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csökkent, s a heti pihenő átlagban legalább megkétszere-

ződött. Ez pedig nem kis dolog. 

Nehezen fogadható el az a megjegyzés, miszerint a 

tanulók helyzete nem javul jelentősebben, mert bár csök-

ken a heti megterhelésük, de egyben rövidül a szünidő tar-

tama is. Köztudott ugyanis, hogy kevés oly an  ország van, 

ahol a szünidő teljes 76 napig tart, mint Jugoszláviában. 

Anyagunkban utaltunk példaként olyan országokra, ahol a 

szünidő tartama átlagosan 42 nap. Miért csökkenti a szüni-

dő 5 nappal történő megröviditése tanulóink pihenési lehe-

tőségeit?! A nyár folyamán még mindig rendelkezésükre áll 

71 nap, ami majdnem kétszer olyan hosszu idő, mint az ösz-

szehasonlitásul vett országokban. De tekintet nélkül az 

összehasonlitásokra, a 76 és 71 nap közötti különbség oly 

jelentéktelen, hogy figyelmet sem érdemel. 

A nyári szünidő csökkenésén kivül az ötnapos munkahét 

bevezetésével mintegy 50 %-kal rövidül a téli szünet is, 

Számos ország tapasztalata arra mutat, hogy a szünet átla-

gos tartama 10 nap körül mozog. Tehát ez az idő elegendő a 

tanulók teljes felüdüléséhez. Iskoláink vezetőinek nyilat-

kozatai szerint a tiznapos téli szünet után nem észlelték 

a fáradtság komolyabb jeleit. Megerősitik ezt méréseink is. 

A szünidő tartamának kérdését általában, s külön a téli szii-

petét, mindemellett  részletesebben kellene tanulmányozni. . 

Eddigi ismereteink szerint azonban tanulóink pihenési lehe-

tőségei az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolákban nemhogy 

csökkentek, hanem jelentősen bővültek. Az ötnapos munkahét 

szerinti tanitást tehát sajátos viszonyaink mellett vizsgálva 
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eggyel több okunk  van arra, hogy a kérdésnek megfelelő 

figyelmet szenteljünk. 

1.6. A MUNKASZERVEZÉS FEJLESZTÉSÉNEK NÉHANY LEHETŐSSGE  

A vizsgált hároméves időszakra talán legjellemzőbb 

az ötnapos munkahét végrehajtásával kapcsolatosan az ál-

landó rendszeres figyelemmel kisérés, irányitás és töké-

letesités. Számos mai megoldás lényegesen különbözik a- 

zoktól a kiinduló tételektől, amelyek alapján a munka kez-

dődött. De mindamellett, amint az eddigiekből kitünik, e-

gész sor nehézség, probléma, megoldatlan, vagy csak rész-

ben megoldott kérdés adódik még, ami arra utal, hogy az 

ötnapos munkahét fejlesztése nem szakadhat meg, hanem el-

lenkezőleg, mind hatékonyabb jelleget kell öltenie. 

Midőn az ötnapos munkahét szerinti munka fejleszté-

séről van szó, ezuttal is hangsulyozni kell, hogy bizo-

nyos helyzeti adottságok és keretek korlátozzák a mélyre-

hatóbb vállalkozásokat ezen a téren. Szem előtt kell tar-

tanunk, hogy az ötnapos munkahét szerinti munkaszervezés 

fejlesztésének folyamatát két szakaszban kell lebonyoli-

tani: 

a/ a meglévő állapot tökéletesitése, és 

b/ munka-ésszerüsitési távlati megoldások alapján. 

1.6.1. A meglévő állapot tökéletesitése  

Az ötnapos munkahét jelenlegi  végrehajtási módjának 

tökéletesitésénél szem előtt kell tart ani az Összes megál-

lapitott hiányosságokat,. hogy minél könnyebben elháritha- 
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tók legyenek, valamint az alkalmazott megoldások pozitiv 

jellemzőit, hogy minél eredményesebben hajtsuk végre, és 

tökéletesitsük Őket. A területünkön meghonosodott, illet-

ve végrehajtott modellek lényegébe nyert betekintés lehe-

tőséget nyujtott annak a megállapitására, hogy mindegyi-

küknek van bizonyos gyengéje, de ugyanakkor pozitiv tulaj-

donsága is. Nehéz lenne határozottan állitani, hogy a hat-

napos munkahét nap eltolásával megoldás mennyiben elfogad-

hatóbb a dekád munkarendnél. Az eddigi tapasztalatok nem 

teszik lehetővé, hogy etekintetben határozott kijelentést 

tegyünk. A két megoldás szerinti munka eredményeinek elem-

zése arra mutat, hogy mindkettő lehetséges, s inkább meg-

állapodás kérdése, hogy melyik mellett foglalunk állást. 

A kérdést mindenképpen még alaposabb tanulmányozással kéll 

tisztáznunk. Minthogy pozitiv tulajdonságaik mellett mind-

két megoldásnak vannak bizonyos gyengéi is, ha lehetséges, 

legjobb lenne olyan modellt elfogadni,  amely  egybe foglal-

ná az egyik és másik kategória pozitiv tulajdonságait, s 

egyben elháritaná a hiányosságaikat. Éppen ez késztet an-

nak a megfontolására, hogy egy uj munkamodell kisérleti 

vizsgálatát javasoljuk. 

Az ötnapos munkahét teljesebb megoldására ösztönöz 

egy olyan kérdés, amely a mai viszonyokban csak bizonyos 

határig oldható meg. Az ötnapos munkahét bevezetésének 

egyik alapinditéka volt ugyanis annak a lehetővé tétele, 

hogy a tanulók minél hosszabb időt tölthessenek családjuk 

körében. E célból arra törekedtünk, hogy a munka- és sza-

badszombatok rendjét összhangba hozzuk a többi munkaszer- 
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vezetek, illetve tanulóink szüleinek munkarendjével. Az 

iskolák e téren tett intézkedései nem maradtak eredmény 

nélkül, ami nem jelenti, hogy eleget  tettek,  s hogy bizo-

nyos társadalmi tényezők, különösen a szakszervezet se-

gitségével nem lehetne többet is tenni. Ezért a terüle-

tünkön lévő összes munkaszervezetek munkaidejének össze-

hangolására irányuló átfogó mozgalom inditását javasol-

ják. A Szabadka területén működő munkaszervezetek munka-

rendje /7. és 8. táblázat/ azt mutatja, hogy ezt a kér-

dést az egyes szervezetek sajátos viszonyaira tekintettel 

nem lehet kielégitő módon teljesen megold ani. Ez arra 

késztet, hogy oktató-nevelő munkánkban olyan megoldást ke-

ressünk, amely kiutat biztosit ebből a helyzetből, illet-

ve lehetővé  teszi, hogy a tanulók minél többet tölthesse-

nek családjuk körében. 

Legelfogadhatóbb lenne olyan modellt találni, amely-

nek keretében az év minden szombatja szabad lenne. Nem-

csak azért lenne ez megfelelő, mert számos szervezési kér-

dés megoldását könnyitenélés az észlelt hiányosságok kikü-

szöbölésére adna lehetőséget, hanem azért is, mert normá-

lisabb munkaritmust alakitana ki, amelyet a havi egy mun-

kaszombat jelentős mértékben megzavar, holott, amint ezt 

már emlitettük, e nap hatékonysága amugy is alacsony. El 

kellene dönteni, hogy megtartjuk-e az eddigi hatnapos mun-

karendet a nap eltolódással, ami a munkaritmus megbontásá-

hoz vezet, avagy a dekád rendet fogadjuk el, amely két óra-

rend változással évenként megállapodott kiegyensulyozott 

munkaritmust tesz lehetővé. E modellt előzőleg kisérletként 
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kellene bevezetni. Megvalósitása hihetőleg lehetséges, s 

jó eredményeket adhat. E feltevés rendszeres követésének 

és ellenőrzésének a feladata, hogy igazolásául szolgáljon, 

illetve elvetésére adjon  okot.  

Az ötnapos munkahét ily szervezésének végrehajtása 

során a szabadszombatokat csúpán a tanulók részére lehet-

ne biztositani, s végrehajthatatlan lenne jogilag és peda-

gógiai szempontból is az oktató személyzet vonatkozásában. 

A hó folyamán tehát minden oktatónak lenne egy tanitás 

nélküli munkanapja. Ezt az iskolában töltené, ahol a ta-

nulók szabadfoglalkozását és pihenőjét ellenőriznék a ne-

velők. Szép idő esetén kirándulást szervezhetnének, rossz 

időben pedig zárthelyi foglalkozást ifiznének. Az iskolák az 

oktatónevelő személyzet munkaszombati rendjét ugy álla- 

pithatnák meg, hogy a testület egyik része a szombatot a 

tanulókkal együtt töltené az iskolában. Az iskolát, illet-

ve az oktató személyzetet nem szabad e vállalkozásában ma-

gára hagyni. Kivánatos lenne, hógy a tanulókkal való fog-

lalkozás instruktoraiként a nevelők mellett minél több 

szülő, szakember, ifju, különböző társadalmi, szakmai, 

sport és egyéb szervezet képviselői is részt vennének. 

Egyszóval e szabadnapok megszervezésének társadalmi fela-

dattá kellene válnia azzal, hogy irányitói szakemberek, 

pedagógusok legyenek. 	. 

A probléma kapcsán felmerülő alapkérdés, hogy milyenek 

e megoldás végrehajtásának feltételei ma, midőn törvényes 

norma a 210 tanitási nap, amelyet teljesiteni kell /hogy 

a többi, már emlitett akadályokat ezuttal ne is emlitsük/. 
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A megvalósitás egyedül a munkanaptár ujabb módositásával, 

az iskolaév kezdetének és végének ujabb változtatásával 

válnék lehetővé. 

Bemutatjuk az 1970/71-es iskolaévre készült munka-

naptárt olyan megoldással, amely szerint az Összes szomba-

tok szabadnapok lennének. Két változatot ismertetünk. - 

Az elsó változat szerint az iskolaév 1970. augusztus 24-én 

kezdődnék és 1971. junius 20-án fejeződnék be.;Az első fél-

év 1970, augusztus 24-től 1971. január 22-ig tartana, ez 

után tiznapos téli szünet következnék 1971, január 21-tői 

február 1-ig. A második félév 1971, február 1-én kezdődnék 

és junius 20-ig tartana, E változat 210 tanitási napot  biz-

tositana. 

A második változat szerint az iskolaév 1970. augusz-

tus 31-én kezdődnék és 1971,. junius 26-ig tartana. Az  el-

ső félév 1970. augusztus 31-e és 1971.. január 22-e között 

folynék, ezt követőleg 1971. január 22-től február 1-ig kö-

vetkeznék a tiznapos téli szünet. A második félév 1971. 

február 1-től junius 26-ig tartana. E változat szerint a 

tanitási napok száma 211 lenne. 	. 

A 22, táblázat:  mutatja a tanitási napok rendjét az 

1970/71. tanévben az  első és a második változat szerint .  

Intézetünk ezt az egész elgondolást részletesen fel-

dolgozza és tanulmányozza, s elméleti és gyakorlati szak-

emberekkel történt megbeszélés után inditványt terjeszt 

az illetékes szervek elé a modell kisérleti alkalmazása 

iránt. Ez lehetővé teszi, hogy olyan megoldáshoz juthas-

sunk, amely elháritja a jelenlegi modell számos hiányossá 

gát, s továbbfejleszti mindazt, ami az eddigi munkában, 
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2.2. táblázat 

TANITASI NAPOK RENDJE-AZ 1970/71-ES TANÉVBEN 

AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉTTEL DOLGOZ6, TANITASI SZOMBATOK 

NÉLKŰLI KISÉRLETI ISKOLA MODELLTERVEZETE SZERINT 

I d b I.  változat II. változat 
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20 

március 23 23 

április 22 22 

május 21 - 	21 

junius 15 15 

Összesen . :. 101 107 

ÖSSZESEN : 	210 211 

jónak bizonyult. 

Külön kell hangsulyozni, hogy tudatában vagyunk, mi-

szerint ez a megoldás sem tekinthető tartósnak. Tartósabb 
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megoldások komolyabb vállalkozásokat igényelnek egész 

munkánk reformja, s hatékonyabb intézkedéseket az egész 

oktató-nevelő munka ésszerüsitése és korszerüsitése te-

rén. 

1.6.2. ö t n a p o s munkahét és 	az  

oktató-nevelő.  munka é s s z e-  

r ü s i- t é s e  

Az ötnapos munkahét tökéletesitésének lehetősége je-

lenlegi viszonyaink közepette korlátozott. Ahhoz, hogy el-

fogadható megoldásokhoz juthassunk oly  intézkedések szük-

ségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy rövidebb idő alatt 

érjünk el jobb eredményeket a munkában. Éppen ezért az öt-

napos munkahét fejlesztésének elfogadható megoldásai csak 

akkor valósithatók meg, ha minél sokrétűbb intézkedéseket 

teszünk az oktató-nevelő munka ésszerüsitése terén. Tel-

jesen érthető, hogy az ésszerüsités kérdése nemcsak az öt-

napos munkahéthez kapcsolódik /mert az iskolai röviditett 

munkahétre való tekintet_ nélkül meg kell oldani/, azonb an  

az is tény, hogy szoros köztük a kapcsolat, minthogy az i-

dő mindkettőnél lényeges összetevőként jelentkezik. Az öt-

napos munkahét legkedvezőbb megoldásai megvalósitásának bo-

nyolult volta a munka ésszerüsitésének bonyolultságából és 

sokrétiiségéből adódik. Eredményeink az ötnapos munkahét be-

vezetéséhez szükséges kedvezőbb feltételek megteremtése te-

rén attól függenek, hogy miként sikerül gazdálkodnunk az i-

dővel oktató-nevelő munkánkban. A lehetőségekbe vetett hi-

tünk élteti a reményt, hogy kedvező eredményeket érünk el. 
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Az ismert eredmények az idővel való gazdálkodás lehetősé-

gére mutatnak. Dr. Petancsics a képesítés és képzés idő-

beli térfogata kapcsán kiemeli, hogy "nem meglepő körül-

mény, hogy az anyagi termeléssel legközvetlenebb kapcso-

latban álló müvelődés területén az  utolsó évtizedben a 

gyakorlati képesités és képzés hatékonysága terén óriási 

haladást értünk el. A minősitő képzéshez és képesitéshez 

szükséges idő egyes esetekben felére csökkent, s néhol a 

korábbi időszabvány 25 %-ára esett.  Az ilyen ésszerüsités-

nek a következménye pozitiv, mert csak igy lehet a közvet-

len termelők, szakositott és általános dolgozók általános, 

természettudományos és müszaki műveltségének bővitéséhez 

és emeléséhez szükséges időt f e . 1 s z a- 

b a d i t a n i ." /67; 142/ Természetesen az iskolai mun-

kaidő rövidítéséhez is olyan  idő felszabaditása szükséges, 

amelyet feleslegesen és ésszerűtlenül pazarolnak oktatási-

nevelési célokra. 

A munka ésszerüsitésének és fontosságának összetett 

voltát igazolja jelentőségének ergodidaktikai szempontból 

végzett értékelése. Dr. Petancsics ezzel kapcsolatban a kö-

vetkezőket irja: "...a/ az ésszerüsités az ergodidaktika 

uralkodó elve; b/ meghatározóan hat ennek a tannak gyakor-

lati és módszertani tájolódására; c/ az ésszerüsités nem 

korlátozódik az oktató tevékenység valamely részére, példá-

ul az oktatás-technikára és alkalmazására, hanem  elvileg  

ugyanolyan erővel hat az oktatás programozási és előkészí-

tési rendszerében, mint a tanitás kivitelezésének és.techni-

kai biztositásának rendszerében, a tanitás Összes tényezői 
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és elért eredményei tesztelésének, követésének és értékelé-

sének rendszerében ugy, hogy az egzaktul kapott mutatók 

visszahatnak a felkészülési program fejlesztésére és ész 

szerüsitésére, stb.; d/ az ésszerüsités elve gyökeresen 

kisugárzó, s hatása nem korlátozható áz oktató tevékenység 

valamely területére, például a gyakorláti képesitésre és 

képzésre; e/ az ésszerüsités legnagyobb hatása az oktatás 

időbeli szabványositási, tantervi és tanmeneti problémái-

nak megoldásánál érvényesül; f/ az ésszerüsités az ergodi- 

daktika számára éltető ideget jelent, mert a munkanem elmé- 

leteként hatnia kell a megfelelő gyakorlatra,  amit pedig 

csak akkor tehet, ha az ésszerüsitő ezt a gyakorlatot el-

lenőrzött tapasztalatok alapján tanulmányozza, bátrabban 

tervez megoldásokat, s kisérleti alkalmazás és egzakt mé-

rések utján állápitja meg az elért eredmények fokát és ér-

tékét; g/ az ergodidaktika érvényességét aszerint kell meg-

itélni, hogy milyenerővel hat benne az ésszerüsités elve." 

/86; 142, 143/ 

Az ismertetett idézetből kitűnik az ésszerüsitési fo-

lyamat bonyolultsága az oktató munka területén. Gyakorla-. 

tunk adatokkal szolgál az ésszerüsitési intézkedések szük-

ségességéről számos területen. "A tanulás folyamatának ész-

szerüsitése az iskolai oktatásban" cimü tudományos kutató 

terv kiemeli, "hogy vannak részleges kutatásokkal is meg-

erősitett jelenségei a tanuló k  olyan tulzőtt követelmények-

kel való megterhelésének, amelyeket otthoni munkával kell 

megvalósitaniok - ez pedig hátrányosan tükröződik a tanulók 

és a tanulás és egészség viszonyában; 
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hogy jelentős hiányosságokat kellett megállapítani 

a tantervék összeállitása terén /határozatlanság, alkal-

matlan szerkezet, túlméretezett követelmények, .stb./; 

hogy az oktatásban még jelentős mértékben uralkodnak  

a nem elég hatékony hagyományos oktatási alakzatok; 

hogy számos oktató munkája azért nem eredményes, mert 

egyáltalán nem, vagy rossz intézkedéseket alkalmaznak a 

tanitás tervezésénél, s a korszerű és hatékony oktatási 

módszerek, eszközök és tankönyvek felhasználásánál; 

hogy jelentős számu tankönyvet és oktatási eszközt . 

nem alkalmaztak a korszerit és hatékony tanitás szükségle-

teihez; 

hogy az oktatók szakmai hiányossága, a szakoktatók . 

megnnem felelő ösztönzése és hiánya hátrányosan tükOöző 

dik az oktatás szinvonalában, a tanulás iránti viszonyban, 

a tanulók terhelésében és munkaeredményeiben." /24; 137/ 

A leirt állapotot tartva szem előtt parancsolólag je-

lentkezik az oktató-nevelő munka ésszerüsitésére irányuló, 

átfogó intézkedések szükségessége. Ezek az intézkedések 

lényegében azokból a problémákból folynak; amelyekre az 

előzetes kutatások rámutattak azzal, hogy nem mellőzhetők 

egyéb, az összetett problematikához•kapcsolódó egyéb kér- 

dések sem. 

Kétségtelen, hogy a munka ésszerüsitése terén minde- 

nekelőtt az e területen eléggé elhanyagolt tudományos mun- 

kaszervezésnek a gazdasági életben mind többet és eredmé-

nyesebben megvalósitott elveit kell nagyobb mértékben al- 

kalmazni. "Nem kétséges - emeli ki dr. V. Svajcer -hogy a 
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tudományos munkaszervezés alapelve, amely a legkisebb 

erő- és eszközfogyasztással legnagyobb hatást igényel, 

teljességében indokolt az oktatás terén is. Mégis, ta-

lán sehol sem olyan szembeszökő ezen elvtől való lema-

radás a többi emberi tevékenységek mögött, mint az ok-

-tatásban. Mig a termelő technikák területén az éssze-

rüsitések mindennapiak, gyakran egy évtizeden belül tel-

jes technológiák elévüléséhez vezetnek, és a piac törvé-

nyei önműködően küszöbölik ki a tudományos munkaszerve-

zés korszerit fokával lépést nem tartó vállalatokat, a 

tanitás az oktatási  intézmények összes tipusainál nagyon 

gyakran még mindig a "kézműipari termelés" szintjén áll, 

és olyan idő-, erő- és eszközveszteségekkel folyik, a- 

melyek mindenkit, aki legkevésbé is gazdasági képletek-

ben  szokott gondolkodni, elképeszt." /111; 7/ 

Közismert, hogy a tanulóinkkal szemben támasztott 

igények gyakran tulméretezettek, s ezen a területen is 

ésszerüsitési intézkedéseket kell tenni. Az oktatási kö-

vetelményeknek oktatási szabványok meghatározásával tör-

ténő csökkentése mérsékelheti a szükségtelen idő- és fá-

radtság fogyasztást. Egyébként a tanulók megterhelése 

"nem szokatlan jelenség, figyelemmel arra, hogy mértani 

haladványszerűen jelentkeznek azok az uj ismeretek, a- 

melyeket a tudományos,, müszaki és kulturális haladás ered-

ményeiként be kell vonni az általános műveltségi alapba." 

/26; 14/. Azonban ez nem jelenti, hogy az ismeretmdnnyi-

séget ne kéne átszelektálni és ésszerüen mérsékelni, fi-

gyelembe véve tanulóink pszichofiziológiai lehetőségeit. is. 
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Másrészt szem előtilt kell tartani azt a tényt, hogy az 

ismeretek szintén gyorsan elévülnek még akkor is, ha a 

pillanatnyi szükségletekkel összhangban sajátitják el 

őket. Ennek a problémának megoldásában "uj távlatokat... 

nyit . az  oktatás folyamatosságának elve, amely felment _1 

minden iskolát, tehát az általános iskolát is a kötele-

zettség alól, hogy kicsiben a kultura teljes tárházát 

nyujtsa az egész életre." Igy nyilatkozott az UNESCO 

szakemberek Moszkvában tartott találkozója. Az iskola a- 

lapvető szerepe tehát inkább a lényeges ismeretek elsa-

játitására, a tudás, szükségletek, szokások és ügyessé-

gek utáni vágy fejlesztésére, és arra irányul, hogy az 

ember tanuljon és állandóan ujat ismerjen meg, fel  tudja 

használni a tudományos ismeretfórrásokat, statisztikai 

és egyéb adatokat, jól, gyorsan és gazdaságosan tudjon 

olvasni, kivonatolni, összegezni, okszerüen kifejez'ni, 

leirni, stb." Ilyen értelemben idézte az "Amerikai kihi-

vás" cimükönyv szerzője művének mottójaként ezeket a 

huszonhat évszázaddal ezelőtt irt verssorokat: "Akinek 

halat adsz, azt egyszer táplálod; tanitsd meg halászni, 

egész életében enni fog." /Zsivko Gruden: Uj technológiá-

hoz - uj javaslatok. Uz novu te hnologiju nove propozicije. 

Komunist, Beograd, 1970. 674.p./ 

A folyamatosság felfogásából indulva ki elvárható, 

hogy az annyira igényelt tanmenettömörités irányában ha-

tékonyabb intézkedések történjenek. Teljesen indokolt M. 

Csordasics tétele, miszerint a tanmenet, s ezzel a tan-

terv tömöritése is olyan téma, amelyet legkomolyabban meg 
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kell fontolni. "Számos elemzés - mondja - szerint minden 

iskola tanmenetében sok felesleges, idejétmult és kevés-

hasznu van. A tananyag tervezésénél még mindig abból a 

tételből indulnak ki, hogy az iskola az egyedüli oktatást 

és nevelést nyujtó intézmény, s elfelejtik, hogy a való-

ság jelentősen megváltozott, s az iskola és a szülők mel- 

lett az oktatásban és nevelésben részt vesz: a rádió, te-

levizió, film, sajtó, s számos más tényező is. Számos tar-

talomhoz immár nem szükséges annyi idő, mint egykor, mi-

dőn kizárólag az iskolában voltak hallhatók. A szakisko-

lákat mentesiteni kell a tulhaladott és elhagyott techno-

lógiáktól, és nagyobb mértékben a korszerű termelési mód-

ra kell őket irányitani." /13; 6,7/ A röviditett munkahét 

kapcsán ugyanilyen értelemben ir D. Janusevics cikkében, 

midőn hangsulyozza: "A tantervek és tanmenetek szerkesz-

tői előtt magas szakpedagógiai követelmények állnak. Az 

emberi alkotás és a természet bőségéből ki kell választa-

niok a lényeges tartalmakat, amelyek meghatározott szere-

pekre, munkára és a társadalmi életbe kapcsolódásra való 

felkészités értelmében az egyéni művelődéshez nélkülözhe-

tétlenek és pedig abban az időben, amelyben a leendő nem-

zedékek élni fognak." /13; 10/ 

Midőn az oktató-nevelő munka ésszerüsitéséről van szó 

legtöbbször "időmegtakaritásra" gondolnak, hogy minél több 

lehetőség nyiljék az állandóan terjedelmesebbé váló uj is-

meretek szerzéséhez. Minthogy jelen esetben a munka éssze-

rüsitésére az ötnapos munkahét bevezetésével kapcsolatos 

tartós megoldások lehetőségének szempontjából gondolunk, 
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bennünket a kérdés olyan  uj szabadidő alap.kialakitásának 

szemszögéből is érdekel, amely az ötnapos munkahét kedve-

zőbb iskolai megvalósitását teszi lehetővé. Ezért a munka 

ésszerilsitése nem szemlélhető egyoldaluan. Az oktatás ész-

szerüsitésének tágabb, szemlélésére utal cikkében dr. V. 

Svajcer, s hangsulyozza, hogy "...minden ésszerüsités ér-

tékét egyrészt aszerint kell mérni, hogy a tanuló erejének 

bizonyos részét nagyobb mennyiségü ismeret és ügyesség szá- 

mára szabaditja fel /ami - dacára a tanmenetek "tehermente-

sitésére" irányuló minden igénynek - nélkülözhetetlen szük-

séglet a mind bonyolultabb élet- és termelési feltételek 

miatt/, de másrészt lehetővé kell tenni ezen erő egy részé-

nek más olyan tevékenységre való átirányitását, amely kie-

melkedő jelentőséggel bir az emberi egyéniség sokoldalu 

fejlődése szempontjából, s - végső soron - több s z a - 

b a d időt kell biztositani a tanulók "magán" érdekeinek, 

4k szórakozásának és pihenésének kielégitésére /ezt a mozza-

natot éppen a szakiskolákban nem szabad lebecsülni, ahol a 

tanulók megterhelése gyakran jelentősen meghaladja az álta-

lános képzésű iskolákban lévő társaik, mi több az idősebb. 

munkás társaik megterhelését/." /111; 9/ A Szövetségi Kép-

viselőház Határozata az önigazgatási alapon történő neve-

lésről és oktatásról rámutat az oktatás ésszerüsitésének 

egyes jelentős mozzanataira, s szószerint a következőket 

mondja: 

"Ezeken az alapokon törekedni kel  l 

a z ötnapos munkahét b e v e z e t é-

s é r e a z oktató-nevelő int é z- 
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m é n y e k b e n /szerző kiemelése/, ami az elengedhe-

tetlen feltételek kellő időben történő teljesitését felté-

telezi, ideértve a tantervek és t,anme -

netek alkalmazását i s ." /Kiemeltea 

szerző./ /157; 5/ 

Az-oktató munka ésszerüsitése semmiképpen sem merül 

ki a tanterv és tanmenet módositásával, habár ez az idővel 

való gazdálkodás szempontjából igen lényeges összetevő, s 

éppen ezért időztünk e kérdésnél valamivel hosszabban. Ezen 

a területen egész sor egyéb, az oktatás tökéletesitésére i-

rányuló intézkedést kell tenni a tanulók még mindig ki nem 

halt "okitását" a tevékeny tanulásra irányitással váltva 

fel a, korszerü taneszközök sokkal nagyobb mérvű bevezetése 

és hasznositása utján, olyan módszerek tökéletesitésével, 

amelyek sokkal nagyobb hatást váltanak ki, mint a "hagyo-

mányos" módszerek,  a tanulókat és oktatókat a munka érté-

kelés rendszerének fejlesztésével, munka szerinti jutalma-

zásával, az Önigazgatási társadalmi viszonyok fejlesztésé-

vel, stb. történő ösztönzése utján. 

A tevékenységnek e téren átfógónak kell lennie. Magá-

ban kell foglalnia az iskolaelőtti intézményektől a közép-

iskoláig az összes intézményeket. A munka ésszerüsitése 

nem hagyhatja figyelmen kívül az oktató személyzet kérdé-

sét sem, akár az iskoláztatásáról, akár pedig szakmai to-

vábbképzéséről van szó. Hiányosak lennének az ésszerüsité-

si intézkedések, ha nem vennék figyelembe az oktató munka 

módszertanának területéhez tartozó kérdéseket, a szakszol-

gálatok /iskolai pedagógus-pszichológusok, iskolaigazgatók, 
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oktató-pedagógiai szolgálatok, stb./ Kérdését. Nehéz a 

munka ésszerüsitéséról beszélni a fennálló anyagi viszo-

nyok között, tehát iskoláink anyagi alapjának javitása 	: 

is ide tartozik. Oktatási tudományos-kutató munka nélkül 

a munka ésszerüsitése terén sem képzelhetők el jelentő-

sebb sikerek, stb. 

A kérdésről elég sok vita folyt ', s hasznos kezdemé-

nyezések vannak /az oktatás ésszerüsitésérőI tartott ta-

nácskozás anyaga, és .számos szakirodalmi munka/, igy nem 

kivánunk ennél huzamosabban elidőzni. A kérdést csak a- 

zért érintettük, hogy rámutassunk néhány olyan mozzanat-

ra, amelyek jelentősen befolyásolhatják tanulóink több 

szabadidőhöz jutását /az iskolai ötnapos munkahét további 

végrehajtása és megszilárditása folyamán. A munka•éssze-

rüsitésével kapcsolatosan egyes mozzanatokra azért mutat-

tunk, mert ösztönözni kivánuuk iskoláinkat és oktatási 

szerveinket arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdések-

kel, s a megfontoláson tulmenően tegyék meg a szükséges in-

tézkedéseket annak érdekében, hogy oktató-nevelő munkánk 

minél nagyobb mértékben ésszerüsödjék. Hangsulyozni kiván-

juk, hogy a munka ésszerüsitésének nem minden eszköze esik 

tevékenységi körünkön kivül. Sok mindent tehetünk tehát ma-

gunk is, s amit különösen ki kivánunk emelni, joggal várjuk 

az összes illetékes szervek részvételét az e területhez 

tartozó kérdések megoldásában. Hisszük, hogy a Szövetségi 

Képviselőház emlitett Határozata ösztönzőleg hat ebben az 

irányban. 	. 
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A fejezet végére hagytunk egy olyan kérdést, amely 

szintéit a munka ésszerüsitésének keretébe tartozik, s az 

ötnapos munkahét bevezetése szempontjából különös jelen-

tőséggel bir. Ugyanis ugy a hazai, mint a külföldi tapasz- 

talatok arra mutatnak, hogy "...a fennálló félnapos okta-

tási rendszerben nem lehet hatékonyan megvalósitani az 

összes oktatási, s különösen nevelési és társadalmi alap-' 

feladatokat..." /24; 145/ A tanulók iskolai tartózkodásá-

nak meghosszabbitásával kapcsolatos tapasztalatok külföl-

dön, s Jugoszláviában is arra mutatnak, hogy az oktatás 

és nevelés terén jobb eredmények érhetők el. Az egésznapos 

oktatás, a napközis iskolák és tagozatok számának növelé-

se helyett kell kapjon községeink fejlesztési terveiben. 

Ez igen jelentős az ötnapos munkahét szempontjából is, 

mert a külföldi tapasztalatok ismertetéséből láthattuk, 

az egésznapos oktatás megkönnyiti a röviditett.munkahét-

tel kapcsolatos egész sor problémának a megoldását. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az egésznapos oktatás 

tömeges bevezetéséről területünkön egyelőre szó sem lehet. 

'Lehet, hogy ez . a közeljövőben sem következik be. Azonban 

tény, hogy az oktató-nevelő intézményeink helyzete fokoza-

tosan javul, s nincs kizárva, hogy egyes községekben akad 

az oktatás korszerüsitéséhez szükséges helyiségi lehetősé-

gekkel rendelkező iskola. Ezért érdekes lenne már most 

megfontolni az egésznapos oktatásu, illetve napközis ötna-

pos munkahét kisérleti bevezetését. Ebben az esetben vizs-

gálható lenne olyan ötnapos munkahét megvalósitásának le-

hetősége, amelyben a hatodik nap óráit Öt napra osztanák 
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el azzal, hogy a tanév is rövidithető lenne ugy, hogy 

szeptember 1-én kezdődnék /mint a többi iskolákban/, és 

junius közepén fejeződnék be. Meggyőződésünk, hogy az i-

lyen vállalkozás hasznos lenne nemcsak szükebb, de tágabb 

közösségünk számára is. Helyes lenne, ha ebben a kisér-

letben közremüködnének tudományos intézményeink is, a-

melyek gyakran figyelmen kívül hagyják legidőszerübb kér-

déseinket, és másodrendü kérdésekkel foglalkoznak. 

Végül ismételten hangsulyozni kivánjuk, hogy iskolá-

ink tapasztalatai az ötnapos munkahéttel kapcsolatosan i-

gen értékesek, a tapasztalataik alapján tett intézkedések 

jelentősen hozzájárultak az oktató-nevelő intézmények ily 

szervezésü munkájának tökéletesitéséhez. Az elemzés kere-

tében tett egyes megállapitások szintén hozzájárulhatnak . 

még alkalmasabb megoldások felismeréséhez, s a további 

munka e területen hasznos lesz. Kötelességünk azonban hang-

sulyozni, hogy tartós megoldásokhoz csak reform beavatko-

zásokkal, intézkedések egész sorával , lehet jutni, amelyek 

között különös jelentőséggel kell birniok az oktató-nevelő 

folyamat ésszerüsitéséré, hatékonyabbá tételére és korsze-

rüsitésére irányuló intézkedéseknek. 
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A TANULÓK EREDM NYE AZ ÖTNAPOS 

"MUNKAHÉTTEL DOLGOZÓ ISKOLÁKBAN 

a tanulók tanulása, mint a munka eredményességének elő-

feltétele 

egyéni megfigyelések a tanulók eredményéről 

kisérlet a munkaeredmény tárgyilagos megállapitására 
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2. A TANULÓK' EREDMNYE  AZ U T - 

`N A P 0 S. MUNKAHTTEL  DOLGOZÓ  

ISKOLAKBAN  

A 42 órás munkahét bevezetéséről szóló alaptörvény 

2. és 3. szakasza szerint a munkaszervezet köteles a rö-

viditett munkaidőben bizonyos tervszerü intézkedésekkel 

"legalább olyan munka- és ügyviteli eredmények megvalósi-

tását biztositani, mint amilyeneket a 42 órás munkahét- 

bevezetése előtt megvalósitott". /68; 16/ Ezeket a rendel-

kezéseket nehéz az iskolákban alkalmazni, értelmüket azon-

ban szem előtt kell tartani akkor is, midőn az iskolákról 

van szó. Megengedhetetlen lenne, hogy az ötnapos munkahét-

re való áttéréssel az iskolákban csökkenjenek az oktatási-, 

nevelési eredmények. Iskoláink nem hanyagolták el e mozza-

nat tanulmányozását, hanem megszervezték az eredmények 

mozgásának rendszeres követését különböző bizottságokat 

állitottak fel, felelőssé tették az osztályfőnököket, ok-

tatókat, a kérdést összejöveteleik napirendjére tűzték, kü-

lönböző tárgyi felméréseket végeztek, stb. Hasonló intézke-

déseket tettek a községek oktatási szervei, különösen a M{i- 

velődési-Redagógiai Intézet, amelynek ez alapfeladata. 

Azonban  iskoláink igen lelkiismeretes munkája, és az 

Intézet törekvése mellett már elöljáróban meg kell állapi-

tanunk, hogy tanulóink eredményeinek megállapitása és ösz-

szehasonlitása legkevésbé sem volt könnyü feladat, s ezért 

az értékelések sem tekinthetők véglegeseknek, habár nem is 

hagyhatók figyelmen kívül , hanem további vizsgálatok kiin-

dulási alapjául szolgálhatnak. 
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Abból a célból, hogy betekintést nyerhessünk tanuló-

ink eredményébe, megkiséreltük megállapitani, miként ala-

kul tanulásuk a hét folyamán, továbbá mily megfigyelései 

vannak az iskoláknak, szülőknek, s maguknak a tanulóknak 

is az eredmények mozgásáról, s végill bizonyos tárgyi mu- 

tatók felhasználásával adatgyüjtést végeztünk iskoláink 

eredményeiről, annak megállapitása végett, hogy az ötna-

pos munkahét bevezetése hátrányosan befolyásolta-e a ta-

nulók eredményénék mozgását, avagy iskoláinknak sikerült 

fenntartani a munkaeredményeket legalább azon a szinten, 

amelyen a  hatnapos  munkahét rendszerének idején voltak. . 

2.1. A TANÜLŐK TANULÁSA, MINT A MUNKA EREDM`NYESSfGtNEK 

EL6FELTETELE  

A tanulás igen bonyolult folyamat, amelyet ez esetben 

csak egy szempontból vizsgálunk. Feltételezték, hogy az Öt-

napos munkahét jelentősen hozzájárult a tanulás kétnapos, 

sőt háromnapos megszakitásához /péntek, szombat és vasárnapi, 

ami hátrányosan tükröződhetik az eredményben. E feltevés 

helyességének megállapitása végett figyelmünket kizárólag e 

kérdés ellenőrzésére irányitottuk, s adatokat gyűjtöttünk 

arról az időről, amelyet tanulóink otthon, naponta az egész 

hét folyamán tanulásra forditanak. Az adatokat a tanulók ál-

tal kitöltött kérdőivekbői -gyüjtöttük. Az adatok helyessé-

gének ellenőrzése céljából-a tanulók a megadott , utmutatás 

szerint négy napon át munkanaplót vezettek. Az emlitett nap-

lóból kiemeltük azon idő adatait, amelyet a tanulók otthon 

tanulásra forditanak. A kérdőivből vett, és a vezetett nap- 
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lók alapján megállapitott adatok összehasonlitásával arra 

a következtetésre jutottunk, hogy majdnem egyenlők, s nagy-

jából megfelelnek a tényleges állapotnak. Megkérdeztünk 

nagyobb számu, különböző eredményt elérő /leggyengébbtől a 

legjobbig/ tanulót /és szüleiket!, hogy ily módon is meg- 	. 

állapithassuk a gyüjtött adatok használhatóságát. Ebben az 

esetben is közel egyenlő adatokhoz jutottunk. Az összegezett 

adatokat a 21. táblázat tartalmazza. A táblázat adatait szem-

lélteti a 3.; 4., 5., 6.,. 7., 8. és 9. grafikon is. A.j.el-

zett szemléltetés mutatja; hogy nincsenek jelentős: eltérések 

a tanulás folyamatában a tanulók emlitett csoportjai egyi-

kében sem. Az általános iskolák /akár városi, akár falusi 

iskolákról van szó/ s a középiskolák tanulói elég egyenle-

tesen tanulnak az egész hét folyamán /9. grafikon/. Az első 

hat napfolyamán ugyszólván nincsenek- is eltérések a tanu- 
1 

lási időben. A tanulási idő csak vasárnap csökken, midőn az 

Összes 'tanulók csupán 1,5 órát forditanak tanulásra. Ezt az 

időt az anyag rögzitésére és ismétlésére forditják. 

Az idézett adatok alapján világosan megállapitható, 

hogy tanulóink munkájában nincsenek jelentősebb megszaki- 

tásók a munka folyamatosságában, tehát nehéz lenne váló- 

- milyen nagyobb megszakitásról beszélni, amely felejtést, 

időveszteséget váltana ki  a következő hételeji "bémelegités-

nél", és végső soron, a'munkaeredmények csökkenéséhez vezet-

ne. A szombati és vasárnapi tehermentesiiés mégis érezhető, 

mert ekkor nines'tanitás, a tanulás az otthoni munkára szo-

ritkozik, amit azonban pozitiv jelenségnek lehet tekinteni , . 

amelynek nem kellene hátrányosan tükröződnie a munkaeredmé- 
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nyekben sem. Hangsulyozni kell azt a pozitiv tényt, hogy 

a tanulók "munka"-kötelmeiket ellátják pénteken és szom- 

baton, s a vasárnapot tulnyomórészt szabadnapként haszno-

sitják. 

A munkanaplók utján betekintést nyertünk a  tanulók  

által tanulásra forditott idő rendjébe, s észlelhető volt 

a törekvés, hogy részben már pénteken délután, de különö-

sen szombaton délelőtt elvégezzék feladataikat, s szombat 

déltől idejük mentes legyen komolyabb tanulási kötelmeik-

től azzal, hogy - amint már emlitettük - vasárnap még egy-

szer átismételjék az anyagot. Az ilyen munkarendszer irán-

ti törekvés igen előrevivő, mert lehetővé teszi, hogy a 

család esetleg vikendre mehessen, s a munkakötelezettségek-

nek a tanuló kielégitő módon eleget tegyen. 

Bár az összesitett adatok pozitiv irányzatot mutatnak 

tanulóink tanulása tekintetében, egyes adatok vizsgálata 

jelentős eltéréseket mutat. A 8. grafikonból látható, hogy 

az összes kategóriák tanulói naponta átlagosan 2,5 órát 

forditának tanulásra /vasárnap kivételével/. Ez nem tekint-

hető különleges megterhelésnek, bár vannak olyan nézetek, 

amelyek szerint az általános iskola felsőbb osztályainak 

tanulói legnagyobb megterhelése nem lehetne több mint 1 6ra 

és 34 perc. /90; 89/ Minthogy ez az idő elég egyenletesen 

oszlik el a hét folyamán, ennek sem kellene hátrányosan 

tükröződnie a munkaeredményekben. Egyes adatoknál azonban 

észlelhetők olyan elhajlások is, ámelyeket nem lenne szabad 

figyelmen kívül hagyni. A napi 2 6ra és 32 perces tanulási 

átlag /21. táblázat/ "veszélyes" eltéréseket is rejt magá- 
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ban. A tanulásra szánt idő egyes esetekben bizonyos napo- 

kon 0 és 9 óra között mozog. Igaz, hogy ezek ritka, szél- 

• sőséges esetek, de jelentős a napi 3-5 órát tanulók száma, 

s nem kicsiny azoknak a.száma sem, akik jelentősen ezen 

értékek alatt dolgoznak. Bár a kérdés nemcsak az ötnapos 

munkahéthez kapcsolódik, hanem általános jellegit, azonban 

itt sem mellőzhető. Hangsulyozni kell, hogy jelentős mér- 

tékben kezd meghonosodni az "átlagosság", miJ több, az 

"átlagonaluliság" irányzata, ami pedig igen veszélyes je-

lenség. 

Jelentős eltérések figyelhetők meg azoknak az egyének-

nek idejénél, akik a hét folyamán egyes napokat forditanak 

tanulásra. Mig egyesek néhány napon nagyon keveset tanul-

nak, hogy aztán olyan napok is következzenek, amelyeken 

tulsokat tanulnak, jelentős számu tanuló a "szabad" napokat 

/szombatot és vasárnapot/ arra használja fel, hogy pótolja 

a hét folyamán mulasztottakat, s ezeken a napokon többet 

tanul, mint bármely másikon. Mindezek az adatok kifejezett 

kampányszerű tanulási irányzatot mutatnak, amely hátrányo-

san tükröződhetik iskoláink eredményeiben. 

Végezetül mégis hangsulyozni kell, hogy ezek az elhaj-

lások a vizsgált tanulók kisebb számánál észlelhetők, ami 

nem jelenti azt, hogy nem kell rájuk figyelmet, sőt jelen-

tős figyelmet forditani. Ki kell emelni, hogy a tanulók:: 

többsége - amint az adatokból kitűnik - ,egész hét folyómán 

egyenletesen dolgozik, s ezzel biztositja a megfelelő okta-

tási-nevelési eredmények megvalósitásának egyik lényeges 

feltételét. 
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2.2. EGYNI MEGFIGYELÉSEK A TANULóK EREDMVNYtRÖL  

A tanulóink által elért eredmények teljesebb megisme-

rése céljából arra törekedtünk, hogy minél több ezzel kap-

csolatos nézetét; gyüjtsünk össze. Ennek során igyekeztünk 

megismerni  az iskolák, oktatók, szülők, s a tanulók nézetét 

is. A kérdőivek utján szerzett adatokat kiegészitettük igen 

nagy számu iskolaigazgató, oktató, szülő és tanuló megkér-

dezésével is. Kétségtelen, hogy mindezek az összegyüjtött 

és rendezett nézetek nem nélkülöznek minden tárgyi alapot, 

hanem jelentős mutatót képeznek a tanulóink által elért mun-

kaeredmények megállapitásánál. 

2.2.1., I s k o 1 á k 	nézete  

Az iskolák nézeteit három alapcsoportba oszthatjuk: 

a/ azok a nézetek, amelyek szerint nem romlott az e-

redmény; 

b/ amelyek szerint nem észlelhetők változások az e-

redményben és 

c/ azok a nézetek, amelyek szerint az eredmény az öt-

napos munkahétre való áttérés után javult. 

A felsorolt és hasonló vélemények olvashatók az olyan 

iskolai jelentésekben, amelyekben az ötnapos munkahét prob-

lémáinak körében erről az igen lényeges elemről van szó. 

Igy az "Október 10." Általános Iskola jelentése kiemeli, 

hogy az oktató személyzet az egész év folyamán feljegyzése-

ket vezetett az ötnapos munkahéttel kapcsolatos észlelések-

ről, s a tanulók eredményeit év végén az oktató tanács és 
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az igazgató szerv közös ülésén megvizsgálták, és megálla-

pitást inyert, hogy az eredmények nem gyengébbek az előző 

évekénél" /amikor hatnapos munkahét rendszerben dolgoztak/. 

A szabadkai "Matko Vukovics" Általános Iskola szintén utal 

arra, hogy a tanulók munkaeredményeit figyelemmel kisérték, 

"illetve az eredményt és fegyelmet háromhavonként elemezték, 

azonban nem volt megállapitható, hogy az eredmények kifeje-

zetten jobbak, de gyengébbek sem." Hasonló nézetről táj-

koztat a szabadkai "Jovan Mikics"Általános Iskola is az-

zal,"hogy a tanulók eredményének területén szembeszökő vál-

tozások nem észlelhetők... s az oktatás terén nem merültek 

fel különleges problémák." 

Több iskola a tanulók eredményeinek javulását észleli. 

A kanizsai "Ady Endre" Általános Iskola jelenti, hogy az el- 
j mult  = iskóláévben "a tanulók eredményeinek javulása volt 
érezhető", bár az iskola véleménye szerint ez az eredmény 

nem irható kizárólag a szabadszombat javára. A zentai "Em-

lékiskola" jelentése szerint "a szabadszombatot 1968. évi 

április 1-én vezették be. Az időszak rövidsége ellenére az 

eredmények érezhető javulása volt észlelhető...". Hasonló 

véleményt nyilvánit a feketehegyi iskola, amely a jelenté-

sében igy ir: "Statisztikailag bizonyithatjuk, hogy a ta-

nulók eredménye emelkedő: 1966/67-ben az iskolai átlagosz-

tályzat 3,28, 1967/68-ban 3,30, az 1968/69-es iskolaévben 

pedig 3,33 volt". Kedvező hatásról szól a szabadkai "Ivan 

Milutinovics" Általános Iskola jelentése, és pedig e sza-

vakkal: "Az tanulók oktatási-nevelési munkájának figyelem-

mel kisérése az ötnapos munkahétre tekintettel az osztály- 
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főnökök és az egyes tárgyak oktatóinak a feladata volt. 

Hétfőnként észrevételi naplót vezettek, s meghallgatták 

a tanulókat és szülőket". A tanulók eredménye vonatkozá- 

sában a nézetük"... hogy a  tanulók  tudásának legtárgyila-

gosabb mércéje az, amelyet a szabadkai Intézet a tanulók 

tanév végi tesztelése utján végzett. Az uj munkaszervezés-

sel jobb eredményeket is biztositottunk, amit helyezésünk 

mutat az Intézet által évenként készitett ranglistán. 

Az 1965/66. tanévben 21 iskola között 45 ponttal a . 

8. helyet, 1966/67. tanévben 21 iskola között 60 ponttal 

az 1. helyet, az 1967/68. tanévben 21 iskola között 58,5 

ponttal a 3. helyet és 1968/69. tanévben 21 iskola között 

69,2 ponttal a 2. helyet foglaltuk el. 

E munkaszervezés mellett szól az 1968/69. iskolaévi 

teszteléssel elért eredmény is, midőn a második helyet fog-

laltuk el amellett, hogy hozzánk csatoltak egy olyan kül-

területi iskolát, amely tudás-mérések során a leggyengébb 

eredményeket mutatta. /Ez az iskola az ötnapos munkahetet 

az 1967/68. tanév elején vezette be./ 

Hasonló értékeléseket találunk iskoláink jelentései-

ben tekintet nélkül arra, hogy falusi vagy városi, általá-

nos vagy középiskolákról, általános képzési, vagy szakis-

kolákról van szó. Az iskolaigazgatókkal, oktatókkal, szü-

lőkkel és tanulókkal folytatott közvetlen beszélgetések is 

a jelzett értékelések keretében mozognak. De mégis hangsu-

lyozni kell, hogy egyetlen olyan eset sem ismeretes, hogy 

valaki azt állitotta volna, miszerint az ötnapos munkahét 

bevezetése hátrányosan hatott volna az iskolai munka ered- 

menyeire. 
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2.2.2. 0 k t a t ők 	n é z.e.t e 

Az oktatók nézetét általában az iskolák jelentései 

tartalmazzák, minthogy ezek az oktatótanácsok, osztály-

tanácsok és más szakszervek értékelésén alapulnak. E mel-

lett kérdőivek utján is törekedtünk a tanulók eredményére 

vonatkozó bizonyos mutatókhoz jutni. Az ötnapos munkahét 

előnyeiről szólva szembeszökő gyakorisággal jelentkeztek 

a tanulók eredményeire és tanulására vonatkozó pozitiv ér-

tékelések. A 10. grafikonból kitűnik, hogy nagy számu ok-

tató értékelése szerint a tanulás nem romlott, a tananya-

got sikeresen sajátitják el, csökkent a tanulók mulasztá-

sának száma., s nem csekély azoknak az oktatóknak a száma, 

akik arra utalnak, hogy a t anulók eredménye javult, a ta-

rvitáson tevékenyebbek, kevesebb az igazolás a tanulás el-

mulasztása miatt, a tanulók  alaposabban  tanulnak , , a házi 

feladatokat lelkiismeretesebben és pontosabban dolgozzák 

ki, stb. 

A jelzett adatokból megállapitható az is, hogy az ok-

tatók véleménye szerint nem romlott az eredmény, mi több, 

számos oktatö szerint a tanulók eredménye javult. 

2.2.3. S z ü l ő k 	nézete  
• 

Minthogy gyermekeik eredményei tekintetében a szülők 

a legérdekeltebbek, be kellett  szerezni  véleményüket is a 

tanulók munkaeredményeiről. A szülők leggyakoribb nézete 

is megerősiti a tanulók munkaeredményeiről alkotott eddigi 

megállapitásokat. A legtöbb szülő /több mint .60 %/ kijelenté-

se szerint a tanulók ilyen munkaszervezés mellett is ered- 
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ményesen'sajátitják el a tananyagot. A megkérdezett szü-

lők közel ugyanilyen számban kiemelik, hogy gyermekeik 

most szívesebben látogatják az iskolát. Ugyanilyen számu 

szülő azt válaszolja, hogy gyermekeik osztályzata nem 

romlott, nagyobb örömmel tanulnak, szorgalmasabbak, s bi-

zonyos számu szülő /13 %/ nézete szerint gyermékeik osz-

tályzata javult.  Hasonló  megállapitás, kisebb gyakoriság-

gal, jelentősen több volt, ezek közül a 11. grafikon csak 

a legfontosabbakat ábrázolja, míg a jelentéktelen gyakori-

sággal előforduló véleményeket elhanyagoltuk. Ki kell e- 

melni, hogy a tanulással kapcsolatosan egyetlen olyan ne-

gativ megállapítás sem fordult elő, amely figyelemre lenne 

érdemes. 	 . 

2.2.4. T a n u  l ők 	nézete  

A tanulók kérdőivein adott nagyszá.mu válasz is meg-

erősiti az . iskolák, oktatók és szülők véleményét , misze-

rint az ötnapos munkahét bevezétése nem hatott hátrányo-

san a tananyag elsajátitására és a megfelelő eredmények 

megvalósitására. 

A tanulók szerint a tananyagot éppen oly an  sikeresen 

sajátitják el, mint korábban /a tanulók közel 45 %-a/. 

Mások szerint az ötnapos munkahéttel dolgozó  iskolában 

könnyebb és gyorsabb a tanulás /15-30 %/, a tanulók  ki-,  

sebb száma pedig, az oktatókhoz és szülők hasonlóan  ugy 

véli, hogy az ötnapos munkahetü iskolákban az osztályzatok 

la javultak /5-10 g/, stb. /12. grafikon/ 
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Hasonló adatokat mutatott a szabadkai Tanitóképző 

Iskolában végzett kutatás is. A tanulókhoz intézett kér-

dés az volt, hogy közöljék véleményüket az uj rendszer 

hatásáról általános eredményükre és munkájukra a tanitás 

folyamatában. "A legtöbb tanuló nézete szerint - emelik 

ki az anyagot feldolgozó tanárok, Molnár G. és N. Rakics 

- a hatás pozitiv /77 %/ , 20,9 %-uk szerint az uj szerve-

zés nem befolyásolja iskolai eredményüket, s a tanulóknak 

mindössze  1,5 %-a szerint hátrányos ez a hatás." /70; 16/ 

Az iskoláktól, oktatóktól, szülőktől és tanulóktól 

kapott összes adatok megerősitik, hogy az uj szervezés is-

koláinkban nem vezet a munka romlásához, sőt több az olyan 

vélemény, amely szerint tanulóink eredménye jelentékt6-I4e- 

nül javult.  
1 

2.3•. KISÉRLET A MUNKAEREDMÉNYEK TÁRGYILAGOS MEGALLAPITASARA  

A tanulók eredményeiről gyüjtött egyéni'vélemények tö-

megességük folytán megközelitőleg tárgyi jelleget öltenek, 

s nehéz kétségbe vonni tájékoztató megbizhatóságukat. Törek-

vésünkben, hogy minél jobban  emeljük az eredmények meghatá-

rozásának tárgyilagossági szintjét, megkiséreltük a begyűj-

tött anyag kiegészitését, összehasonlitva a hatnapos munka-

hét idejében pozitiv eredménnyel végzett tanulók adatait az 

uj munkaszervezés bevezetése után elért eredmények adataival. 

Azonos alapon történő összehasonlitás céljából az iskolák e-

redményéről begyüjtött adatokat százalékértékekkel fejeztük 

ki. Felhasználtuk azokat az eredményeket is, amelyekhez az 

Intézet nyolc év végén tudástesztekkel végzett eredmény-fel-

mérés -  utján jutott. 
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2 . 3.1. G y e n g e osztályzat nélküli  

tanulók ö s s z e h a s o n l i t ó á t- 

t e k i n t é s e /javitóvizsga előtt/  

Már az 1967/68. tanév folyamán, midőn 4 iskolában meg-

kezdődött az ötnapos munkahét kisérleti bevezetése, adat-

gyüjtés folyt a gyenge osztályzat /javitóvizsga/ nélküli 

tanulók számáról az uj szervezésre való áttérést megelőző 

tanévben és az ötnapos munkahéttel végzett tanév végén. Tu-

datában voltunk már akkor, hogy nem könnyü megbizható fele-

letet kapni a kérdésre, milyen az ötnapos munkahét hatása a 

tanulók eredményére, minthogy számos tényezőtől függő jelen-

ségről van szó. Szilárdabb mutatók hiányában meg kellett e-

légednünk a jelzett összehasonlitó áttekintéssel. Az Inté-

zet munkatársai három kisérleti iskolában gyüjtötték a kö-

vetkező adatokat: 

23. táblázat 

KISÉRLETI ISKOLAK EREDMÉNYE AZ ÖTNAPI MUNKAHÉTRE ÁT-

TÉRÉS ELŐTT ÉS UTÁN A SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN AZ 

1966-1968. ÉVEKBEN 

ISKOLA MEGNEVEZÉSE 

Gyenge osztályzat nélküli ta-
nulók százaléka /javitóvizs-

gák előtt/ 

1966/67.isk.évben 
évben, 

1967/68.isk. 
évben 

"Kizur István" Alt.Isk. 
Szabadka 

"Ivan Milutinovics" Alt.Isk. 
Szabadka 

"Nemzeti Hősök" Alt.Isk. 
Csantavér 

80 

82 

84 

77 

78 

84 

Ö S S Z E S E N : 83 81 
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Forrás: 12; 40 

Az idézett adatokból megállapitható, hogy az ered-

mény két esetben némileg romlott, egy esetben nem vál-

tozott. 

Az összesitett adatokból 2 %-os eredmény romlás tü-

nik ki. "Ha e számszerű mutatók alapján itélnénk meg az 

ötnapos munkahét helyességét, értékelésünk kedvezőtlen." 

/12; 40/. Megjegyzendő , hogy az aránykülönbözet statisz-

tikai számitása alapján a különbség nem jelentős, s nem 

állapítható meg munkaeredmény romlás a két jelzett érték 

összehasonlitása alapján. 

Minthogy azóta számos iskola tért át az ötnapos mun-

kahétre, ugyanezen az alapon összehasonlitást kellett vé-

gezni minden iskolában, ahol erre lehetőség kinálkozott. 

Az összehasonlítást 22 iskolánál végezhettük el. Az ered-

ményeket a 24. táblázat és a 13. grafikon mutatja. 

a/ Az eredmény 13 esetben javult, ,  ami azt jelenti, 

hogy az iskolák többségében haladás észlelhető. 

b/ A hatnapos munkahét szerinti müködés idején a po-

zitívan értékelt tanulók összszázalék .a 80,09 % volt, az öt-

napos munkahétre való áttérés után az eredmény némileg ja-

vult, és 80,91 %-ra emelkedett. Tehát ezek az adatok is a 

munkaeredmény némi javulására mutatnak. Azonban az arány-

különbség statisztikai számításával megállapithattuk, hogy 

ez a különbség statisztikailag nem tekinthető jelentősnek. 

Kellő megbizhatósággal tehát csak az a következtetés vonha-

tó le, hogy az ötnapos munkahétre való áttéréssel a munka-

eredmény nem romlott. 

t  
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24. táblázat 

ISKOLÁK EREDMÉNYE AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉTRE ÁTTÉRÉS 

ELŐTT ÉS UTÁN A SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN AZ 1970. ÉVBEN 

Sor- 

szám ISKOLA MEGNEVEZÉSE 

GYENGE OSZTÁLYZAT"NÉLKULI 
TANULOK SZÁZALÉKA /javitó-

vizsga előtt/ 
Ötnapos munkára 

előtt  
áttérés 

után 

1.  "Szonja Marinkovics"Á.I. 87,3 85,7 

2.  "Ivan Milutinovics" 77,4 84,3 

3.  "Matko Vukoyics" 78 , 2 . 76 , 5 

4.  "Ivo L. Ribar" 77,3 78,3 

5.  "Ivan G. Kovacsics" 78,2 87 , 0 

6.  "Jovan J. Zmaj" 96,1 97,2 

7.  "Kizur István" 74,0 77,3 

8.  "Jovan Mikics" 79,3 74,5 

9.  "Október 10." 76,0 74 , 1 

10.  Gyakorlöiskola 92,8 86,4 

11.  "Ujváros" 	. 65,5 66,0 

12.  "Május 25." 75,9 77,4 

13.  "Április 20."B.Topolya 75,8 80,9 

14.  "Mosa Pijade" Pacsér 78,6 74,4 

15.  "Jovan J.Zmaj" Kanizsa 86,0 85,0 

16.  "Ady Endre" Kanizsa 74,3 73,7 

17.  "Október 10." Horgos 70,9 71,6 

18.  "Arany János" S.Tresnj. 73,2 74,9 

19.  "Nikola Dj urkovics" , Feket. 72,2  76,1 

20.  "Nemzeti Hősök" Csantavér 84,1 84,3 

21.  Gimnázium, Szabadka 81,3 80,5 

22.  Tanitóképző, Szabadka 67,7 70,2 

OSSZESEN 80,09 80,91 
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Hasonló méréseket végeztek a belgrádi "Drinka Pavlo-

vias" Általános Iskolában is. A munkaeredmények összeha-

sonlitása során ebben az iskolában sem észleltek statisz-

tikailag jelentős kÜlönbségeket, s a vizsgálat alapján 

megállapitották, hogy "az ötnapos munkahét -nem hatott lé-

nyegesen a tanulók eredményének és magatartásának válto-

zására, . hátrányosan s előnyösen sem, mert nem lehetett 

statisztikailag  jelentős  kÜlönbségeket megállapítani az 

öt, vagy hat munkanapos működés között". /34; 534/ 

A Szlovén SZK területén a kísérleti iskolák munkaszer-

vezése a miénkhez hasonló, tehát adataink összehasonlitása 

is elfogadhatóbb. Az ötnapos munkahéttel kapcsolatos, Ljub-

ljanában 1969. junius 19-20-án tartott köztársaságközi ta-

nácskozáson bemutatott anyagban számadatokkal összehasonli- 

tották az oktató-nevelő munkakimenetelét, s az eddig kifej-

tettekhez mindenben hasonló általános következtetést vontak 

le,  amely szerint "teljesen kézenfekvő, hogy -nem volt jelen-

tős különbség a jelen és mult év eredményeiben. A kisérlet 

ebben a szakaszban  tehát nem hatott ki a tanulók osztályza-

ti eredményére". /112; 12/ 

2.3.2. ö s s z e h a s o n l i , t ó 	á t t e k i n t é s 	a  

h a t n a. o s munkahéttel m ű k ö d 

iskolák átlagos  m u n k a e r e d-  

m é n y . e i r ő 1  , 

Bár a poaitiv munkaeredmények alapján végzett összeha-

sonlitás is lényegében megbizható mutató, a legszemléletesebb 

mégis az iskola átlageredménye. Ezért végeztünk összehasonli- 

tást ezen az alapon is ugyanazon iskoláknál hat- és az ötnapos 
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munkahét szerint. 13 iskolánál juthattunk használható a-

datokhoz, amelyeknél az évvégi átlageredmény a következő 

képpen mozgott: 

25. táblázat 

ISKOLÁK MUNKAEREDMÉNYEINEK őSSZEHASONLITÓ ATTEKINTÉSE 

ÁTLAGEREDMÉNYEK ALAPJÁN AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉTRE ÁTTÉRÉS 

ELŐTT ÉS UTÁN A SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN AZ 1970. ÉVBEN 

Sor- 

szám ISKOLA MEGNEVEZÉSE ÉS HELYE 
Eredmény 
ötnapos 
munkahéttel 

Eredmény 
hatnapos 
munkahéttel 

1.  "Sz.Marinkovics" A.I.Szabadka 3,31 3,42 + 

2.  "Matko Vukovics" 	" 	, " 3,68 3,46 - 

3.  "Ivo L. Ribar" 	n 	" 3,35 3,36 + 

4.  "Ivan G.Kovacsics" " 	' 	n 3,51 3,62 + 

5.  "Október 10." 	" 	n 3,52 3,48 - 

6.  "Ujváros" 	" 	" 3,18 3,20 + 

7.  "Május 25." 	" 	 " 3,14 3,33. + 

8.  "Április 20.E 	" 	" 3,10 3,15 + 

9.  "Mosa Pijade" 	" 	" 3,39 3,63 + 

10.  "Zmaj J.Jovanovics" n 	
" 3,41 3,44 + 

11.  "Arany János" 	" 	" 3,14 3,18 . + 

12.  "Nikola Djurkovics" 	a  3,12 3,29 + 

13.  "Nemzeti Hősök" 	" 	" -3,38 3,42 + 

Ö S S Z E S E N: 3,31 3,39 	+ 
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A táblázatból látható, hogy 13 esetből 11 iskolában 

az ötnapos munkahétre áttérés után az átlagosztályzat ja-

vult /"+"-tel jelölve!, s csak 2 esetben romlott /jelölé-

se "-"/. Az Összes iskolák átlageredményének összegezése 

is eredmény javulást mutat 3,31-ről 3,39-re, azaz 0,08-al. 

/Lásd a 14. grafikont./ 

Különbség jelentőségi teszttel ebben az esetben is 

megállapitást nyert, hogy a mutatkozó különbség statiszti-

kailag nem tekinthető jelentősnek, s megelégszünk annak a 

megállapításával, hogy a tesztelt adatokból itélve az uj 

munkaszervezésre való áttérés után a munkaeredményekben nem 

került sor jelentősebb változásokra. 

2.3.3. Tudás t e s z t mérésekkel meg-

. áll l a p i t o t t munkaeredmények  

áttekintése  

Az Intézet nyolc éve Szabadka község területén minden 

év végén megállapitja az iskolák munkaeredményét, s több-

szőr megtette ezt más községek területén is. A munkaeredmé-

nyek megállapitása különböző módszerekkel történt, s ezek 

kőzött jelentős helyet foglalnak el a tudástesztek. A tan-

tárgyak és iskolai osztályok száma mindig elég nagy volt, 

hogy a kapott adatok minél me ,gbizhatóbbak legyenek. Minthogy 

nem használtunk szabványos teszteket előre meghatározott ér-

tékmutatókkal, a munkaeredmények összehasonlitása céljából 

pontokkal kifejezett eredményeket T-értékekre változtattuk 

át. Az igy kapott adatok csak bizonyos fenntartással, és meg-

határozott módon fogadhatók el. A tudástesztek alkalmazásával 
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kapott mennyiségi mutatók alapján /150/ végeztük a minő-

ségi elemzést is /115/, midőn jelentős mértékben jutottak 

kifejezésre azok az adatok is, amelyekhez az iskolák mun-

kaeredményeinek különböző módon történt egybevetése alap-

ján a tanügyi tanácsosok jutottak. A tanácsosok közvetle-

nül látogatták a tanitást egész év folyamán, tanulmányoz-

ták a pedagógiai dokumentációt az iskolákban, szakelemzé-

seket végeztek, beszélgetéseket folytattak oktatási dolgo-

zókkal, különböző kérdőiveket, tanitási cédulákat, stb. al-

kalmaztak. Az ilyen komplex feltárás lehetővé teszi, hogy 

nagyobb biztonsággal juthassunk megbizhatóbb értékekhez. 

A munkaeredmények minőségi elemzése alapján nyert értéke-

lésekből itélve, a helyzet sokoldalú tanulmányozásával meg-

állapitható, hogy az ötnapos munkahétre áttért iskolák e-

redménye nem romlott, sőt mi több, bizonyos javulás észlel-

hető. Az egyes eltérések a tanácsosok értékelése szerint 

más-tényezőkre vezethetők vissza. 

A tudástesztekkel mért eredményekre vonatkozó rende-

zett adatok összehasonlitásával a következő helyzetet kap-

tuk:/26. táblázat/. 

Az idézett táblázat és a 15. grafikon adataiból meg- 
0 

állapitható, hogy azonos számu esetben került javulásra, il- 

letve romlásra sor /6:/. Az összesitett adatok szerint bizo-

nyos javulás észlelhető az ötnapos munkahétre való áttérés 

után. A kifejezett különbségek statisztikailag azonban semmi 

esetre sem tekinthetők jelentőseknek. Tehát a tudástesztek-

kel történt munkaeredmény mérős alapján is csak arra nyilik 

lehetőség, hogy az ötnapos munkahét javára némi eredmény ja- 
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26. táblázat 

ÖSSZEHASONLITŐ ISKOLAI MUNKAEREDMÉNY ATTEKINTÉS 

TUDÁSTESZTEKKEL AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉTRE ÁTTÉRÉS ELŐTT ÉS UTÁN 

VÉGZETT EREDMÉNY MÉRÉS ALAPJÁN A SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN 

.AZ 1970. ÉVBEN 

Sor- ISKOLA MEGNEVEZÉSE ÉS HELYEnunkahét-munkahét- 
szám 

liatnapos 

tel T-ér-tel 
tékkel 

Ötnapos 

T-ér- 
tékkel 

vu- 
lás 

Ja- -Rom-  ' 
lás 	

_ 

1. . "Sz,.Marinkovics"A.I.Szabadka 95,5 88,8 -- 

2. "Matko Vukovics" 	" 	" 100,8 95,9 - 

3. "Ivo L. Ribar" 	" 	" 96,6 98,1 + 

4. "Ivan G.Ko .vacsics"" 	" 105,7 114,8 +_ 

5. "Jovan J.Zmaj" 	" 	" .103,0 108,1 + 

6. "Jovan . Mikics" 	" 	n 109,4 106,1  - 

7. "Október 10." 	it 	on 
 107,8 103,8 - 

8. "Május 25." 	. " 	"' 94,9 105,8 + 

9. "Kizur István" 	" 	" 108,0 127,9 + 

10. "Nemzeti H6s8k",Csantavér 107,5 102,1 f] - 

11. "Ivan Milutinovics ",Szabadka 113,5 108,9 - 

12. "Ujváros", 	. " 98,4 `103,8 + 

Ö S S Z E S E N : 103,4 105,3 6 6 
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vulást észlelhessünk, minthogy azonban a különbség jelen-

tőség számitással az állapitható meg, hogy nincs statisz-

tikailag jelentős  különbség, meg kell elégednünk annak a 

megállapításával, hogy a helyzet romlására nem került sor. 

Az ötnapos munkahétnek iskoláink eredményére gyako-

rolt hatása tárgyában végzett vizsgálódásunk befejezése-

ként megállapitható, hogy eddig nem tapasztalhattunk o-

lyan munkaeredmény romlási irányzatot, amelyet az uj szer-

vezésre való áttérés váltott ki. Ellenkezőleg, az adatokból 

tényként állapitható meg bizonyos eredmény javulás, minthogy 

azonban a különbség jelentőségalapján történt tesztelés 

szerint a talált statisztikai különbségek nem jelentősek, az 

előbbi értékeléssel kell megelégednünk. 

Ezesetben is hangsulyoznunk kell, hogy az iskolák e-

redményének megállapitása, bizonyos tényezők hatása alapján 

való mozgásuk elemzése igen bonyolult probléma, s ezért ta-

nulmányozásukat tovább kell folytatni egyéb szabatos módsze-

rekkel is, hogy minél megbizhatóbb feleletet kapjunk erre az 

alapvető kérdésre, Az ötnapos munkahét alkalmazása ugyanis 

csak akkor indokolt és megengedett, ha kétségtelenül megálla-

pitást nyer, hogy ez a munkaszervezés nem válik az oktatási-

nevelési eredmények kárára. Eszményi lenne a megállapitása, 

miszerint az eredményeket javitja. Nézetünk szerint ez a fel-

tevés alapos, amit azonban ellenőrizni kell. 
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3. 	FÁRADTSÁG 	É S 	PIHENS  

3.1. A PROBLÉMA MEGKOZELITÉSE  

Midőn az iskolai ötnapos munkahétről van szó, nem 

kerülhető el a fáradtság és pihenés kérdése. Végeredmény-

ben az uj munkaszervezés egyik alapfeladata, hogy ugy a 

tanulóknak, mint az oktatóknak kedvezőbb munkafeltétele- 

ket biztositson.>Az ötnapos munkahétnek hozzá kell járul- 

nia tehát a  kedvezőbb pihenési és szórakozási feltételek-

hez is. Ebben mindannyian megegyezünk, mindnyájunk szerint 

enyhiteni kell a fáradtságot, a pihenést pedig gazdagitani. 

Valóban nem mulik el nap anélkül, hogy ne beszélnénk 

többször is a fáradtságról, és a pihenés szükséges voltá-

ról. Mindenkinek ugy tetszik, hogy ezek a fogalmak a leg-

világosabbak közé tartoznak, és mégis igen nehéz helyzet-

ben lennénk, ha valaki megkérdezné, mi is valóban a fáradt-

ság. Az ennyire  "ismert" és mindennapi fogalom ellenére dr. 

B. Pec szavai szerint  "a  mai tudomány egyáltalán 	n.e m 

tudj 
	pontosan, 	mi 	a 	f á r a d t - -  

s á g ..." Az egyik szerző könyvének a fáradtságról szóló 

fejezetét e szavakkal kezdi: "Senki sem tudja, mi a fáradt-

ság". 

Sokan megkisérelték a' fáradtság és pihenés lényegének 

meghatározását. A fáradtságnak egész sor definiciója és 

osztályozása van. Nem.kivánunk e problémákba bocsátkozni. 

Számunkra lényeges megállapitas, hogy tanulóinknál jelent-

kezik a fáradtság, hogy náluk sor kerül "a legalkalmasabb 

funkcionális strukturák dezorganizációjára, s a funkciók 
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reorganizációjára alacsonyabb szinten, kompenzációs mecha-

nizmusok segitségével, amely változásokért elsősorban azok  

a modifikációk felelősek, amelyek az aktivitás folytán a  

szomatikus és vegetativ rendszerben és áz endokrin appará-

tusban keletkeznek" /10; 260/, s ennek következményeként  

csökkent munkaképesség jelentkezik. "A fáradt Lság és az una-
.  

lom" - mondja M. Zvonarevics - minden munka és tanulás leg- 

nagyobb ellensége." /121; 89/  

Ha a fáradtság csupán "a munka és tanulás" ellensége  

lenne - amint  M. Zvonarevics mondja -, ez is aggodalommal  

töltene el bennünket. Azonban nemcsak erről van szó. Tanu-

lóink gyakran kielégitő eredményeket érnek el, a tanulásban,  

azonban a fáradtság állandó hatására egészségük romlik. "A  

legjobb tanulói eredmény is problematikus, ha az idegrend-

szer, pszicho-szomatikus élet megrendülése, az egyéniség  

diszharmóniája árán valósul meg." /30; 36/ Pedig igen gyak-

ran kerül sor ilyen károsodásokra. Erről győznek meg bennün-

ket dr. A. Reiss szavai is, aki rámutat a tanulók tulter-

helésének következményeire, ami végkimerüléshez és az egész-

ségromlás különböző alakzataihoz vezet. Hasonlóan foglal ál-

lást a Szerb SZK Müvelődési Tanácsa is, s részletesen elemzi  

a tanulók megterhelésének okait,  rámutat a tartós fáradtság  

végzetes következményeire. Atiratában a Tanács egyuttal fel-

hivja a figyelmet azokra az intézkedésekre, amelyek a gyer-

mekek megterhelésének csökkentésére szükségesek. Ezek között  

emliti a tantervek és tanmenetek módositásának szükségessé-

gét; oktatási szabványok hozatalát; tankönyveket, kézikönyve- 

~ 
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ket, teszteket, oktatókat; munkamódszereket, a megterhelé-

sek okainak egész sorát,. s á tehermentesités végett szüksé-

ges intézkedéseket. 

Az ötnapos munkahét bevezetésével a területünkön alkal-

mazott modellekkel bizonyos eredményeket értünk el a tanulók 

tehermentesitése szempontjából'is. Nézzük meg közelebbről, 

miként áll ez a probléma a gyakorlatban. 

3.2.. FARADTSAG . - PIHENtS ÉS AZ `:ÖTNAPOS MUNKAHtT  

Feltevésünk a fáradtság és pihenés hatásáról az ötnapos 

munkahéttel dolgozó iskolában igenlőt-volt a pihenés mellett. 

Ugyanis az volt a nézetünk, hogy a hatnapos_munkahetü isko-

lához képest a fáradtság a•röviditett munkahétnél enyhébb a-

lakban jelentkezik,  s a tanulók pihenési felté ttelei kedve-

zőbbek. Figyelmünket főleg ennek a feltevésnek ellenőrzésére 

forditottuk s törekedtünk, hogy az ötnapos munkahéttel dol-

gozó iskolában talált állapotokat a hátnapos mmunkahétben 

dolgozó iskolák azonos jelenségeivel hasonlitsuk össze. 

Nem volt szándékunkban az oktató személyzet fáradtságá-

nak és pihenőjének kérdésével foglalkozni, azonban nem kerül- 

hetjük el teljes mértékben ezt a .problémát ., habár elsősorban 

a tanulók helyzete érdekel bennünket. 

3. 2. l. A . f á r a d t s á g 	é: s 	p i: h en é s 	m e g- 

n  i l v á . 7i ú a á s . á á t á n ú ló k`n á 1 

Már bevezetőben rámutattunk a fáradtság kérdésével kap-

csolatos nehézségekre, s hogy még a.fáradtság . fogalmának tar- 
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talma sem  teljesen tisztázott. Semmivel sem könnyebb a fá- 

radtság mérésének kérdésébe merülni, ami nélkül viszont ne-

héz e jelenségről bármi komolyabbat megállapitani. Azt  tart-

ják, hogy bizonyos esetekben a fáradtság egyáltalán nem mér-

hető. Igy Georges Friedmann "Az ember problémái az ipari gé- 

pezetben" cimü ismert könyvében idézi dr. E.P. Cathcart né-

zetét a'fáradtság mérhetetlenségéről, s igy ir: "A fáradtság 

termész.etesét1ettani tényező, amely patologikussá válhatik, 

s a kérdést legelőször ebből a szempontból kell vizsgálni. 

Mit értünk e sző alatt ,. s lehet-'e a fáradtság fokát mérni? 

Ami a kérdés második részét illeti - a vonatkozó kutatásokra 

forditott óriási munka ellenére,- a felelet nemleges. Itt 

Glasgowban például éveken át valóban megalapozott teszt vizs-

gálatát kiséreltük meg, s a többi kutatókkal egyetértésben 

arra a következtetésre jutottunk, hogy nem volt meghatároz-

ható egyetlen olyan teszt sem, amely bármilyen személy fá-

radtságának fokát megállapithatná. Kétségesnek látszik, hogy 

bármikor is lehetővé válnék a fáradtság mérése a ma rendelke 

zésünkre álló eszközökkel." /27; 70/ Munkánk közben  magunk is  

megállapithatt.uk, hogy milyen nehéz megbizható adatokhoz jut-

ni a tanulók fáradtságának fokáról. tr-thető, hogy éppen ezért 

értékeléseink jelentős mértékben viszonylagosak lesznek. 

A fáradtság fokának pontos megállapitásával kapcsolatos 

nehézségek mellett is vannak mutatók, és megnyilvánulások, a-. 

melyek alapján bizonyos. következtetések vonhatók le. E meg-

nyilvánulások tekintetébeni a szerzők többé-kevésbé egyetérte- 

nek. Z. Bujasz és dr. pec /és számos más szerző/ elfogadja, 

hogy a fáradtság jelei, amint azokát dr. Pec osztályozta /80i 

7/ a munka hatékonyságának, munka minőségének csökkenésében, 
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a munka mennyiségének és minőségének fokozott változásai-

ban, ösztönös pihenés jelentkezésében, "felesleges" mozdu-

latok jelentkezésében, s a munka közbeni balesetek gyako-

riságának fokozódásában áll. E tárgyi tünetek. mellett, B. 

Pec felsorol néhány jellemző tárgyi tünetet is, amelyek 

közül legszembetün .őbbek: emlékezési nehézségek .,. nehézségek 

a helyzet gyors és pontos felismerésében és a helyzetre va-

ló reagálásban, hangulatváltózások, és a munka iránti vi-

szony változásai. 

Ugy'hisszük, hogy nincs  olyan  oktatási dolgozó,-aki e-

lőtt mindez ujat jelentene. A tapasztalt pedagógus e tüne- 

tek alapján hamar észlelni fogja a fáradtságjelenségét ta-

nulóinál. /106; 95/ 

Figyelemmel arra, hogy a fáradtságnak tárgyi és alanyi 

tünetei vannak, e jelenség vizsgálatánál azokra a kutatások-

ra támaszkodtunk, amelyek a tárgyi jellegü tünetek megálla-

pitására irányulnak, nem hanyagoltuk el azonban oktatóinknak 

a tárgyi mércékkel meg nem határozható tünetekre vonatkozó 

értékes megfigyeléseit sem.- 

3.2 . 1.1. Általános megfigyelé'sek  

Az ötnapos munkahét bevezetése az összes oktatási dol- 

gozók szerint a fáradtság és a pihenési lehetőségek _növelé- 

se szempontjából kedvezően hatott.  Ez egyébként teljesen ért- 

hető, ha figyelembe vesszük, hogy  a heti munkamennyiség hato-

dával csökkent, ami nem kis dolog. Emellett a heti pihenő i s . 

jelentősen nőtt. Közismert ugyanis, hogy tanulóink Pihenő i-

deje korábban igen korlátozott volt,  s gyakran a felnőttek 

lehetősége alatt mozgott. A felnőtt polgárok legalább a vasár- 



- 192 - 

napot  pihenésre fordithatták, mig a tanulóknak erre sem 

volt lehetőségük. Vasárnap voltak kénytelenek házi felada-

taikat elkésziteni, megtanulni a hétfői leckéket, stb. 

Teljes kikapcsolódásukra tehát sor sem kerülhetett, illet-

ve pihenésre mintegy-fél napjuk maradt, ha abból a felte-

vésből indulunk ki, hogy a nap másik felében egyéb kötele-

zettségeik mellett az időt. tanulásra és a házi feladatok 

kidolgozására forditották. A hatnapos munkahetü iskolában a 

gyermeknek, ide számitva a szombat délutánt is, két félnap-

ja marad a pihenésre. Ezzel szemben az ötnapos munkahéttel 

dolgozó iskolában ez a pihenő megkétszereződik, mert egy-

szerüsitve a szabadidő rendjét, ha.a gyermek ez esetben is 

fél napot fordít tanulásra, pihenésre még két teljes napja 

marad. A heti munkaalap csökkentésével tehát nemcsak a ta-

nuló megterhelése enyhült, hanem a hélyzet azzal is javult, 

hogy a pihenő idő nőtt. 

Jelentős, hogy az ötnapos munkahét szerint szombat e-

lőtt megszakad a munka. A szakemberek megegyeznek abban, 

hogy a pihenés kezdetét nem arra az időszakra kell előirá-

nyozni, midőn már fáradtak vagyunk. "Ha a mindennapi élet-

ben - hangsulyozza B. Pec - megfigyeljük saját magatartásun-

kat, és másokét, megállapithatjuk, hogy áz emberek.- ha sza-

badon választhatnak- rendszerint  akkor kezdenek  valójában 

pihenni , . midőn már jelentősen fáradtnak érzik magukat. Kuta-

tásokkal azonban megállapították, hogy ez nem helyes, mert 

pihenőt kell venni mielőtt  b e 

á 1 1 a 	fáradtság!" Számos vizsgálat állapitot- 

ta meg, hogy tanulóinknál a fáradtság szombaton van a legma- 

gasabb szinten. /Helyes ez akkor is, há nem észlelhető a 
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"teljesitmény" csökkenés, mert esetleg más ismert tényezők-

től függ./ Dr. Geréb György kutatásai igen szemléltetően 

mutatnak'a tanulók fáradtságának fokára szombaton. Reflex-

mérésekkel hét folyamán a következő összesitett mozgást ál-

lapitotta meg: 	. 

28. táblázat 

REFLEXMÉRÉSEK NAPI ÉS HETI ÉRTÉKEI 

Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szomb. Vasárnap Átlag 

5 .72 584 567 679 581 598 598 5 . 7 .9 

Forrás: 30; 85. 

A 16. grafikonon kimutatott értékek még szemléltetőbben 

igazolják, hogy átlagosan a reakció tartama leginkább szomba-

ton nyulik meg, amivel a szerző megerősiti azt az egyébként 

is ismert tényt, hogy a tanulók fáradtságának foka éppen 

szombaton a legnagyobb. 

Matematikai feladatok sorozatának megoldásával végzett 

fáradtságmérések utján szerző hasonló eredményekhez jutott,, 

Ezt egyebek mellett a hibásan megoldott dolgozatok mozgásával 

szemléltette, - abból a tételből indulva ki, hogy a hibásan - meg-

oldott feladatok száma.mutatja.a tanulók fáradtságának fokát. 

A mérés 1149 tanulóval folyt az általános iskolák felsőbb osz-

tályaiban, s kétszer megismételtük/a reggeli és délutáni ó-

rákban/. A jelzett táblázat mutatja a hibásan megoldott fela-

datok százalékosan ,kifejezett.száma mozgásának összesitett e- 

redményeit egyes  napokon  a hét folyamán. 



16 GRAFIKON 

REFLEX MÉRÉSEK NAPI ÉS HETI ÉRTÉKEI . 
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29. táblázat  

NAP ÉS HÉT FOLYAMÁN REGGEL ÉS DÉLBEN HIBÁSAN 

MEGOLDOTT SZÁMTANFELADATOK ÁTTEKINTÉSE KÉT VÁLTOZATBAN 

Vál- 
to- 
zat 

NAPOK 
A 

HÉTEN 

- 	ÖSSZESEN 	, 
REGGEL  D ÉLBEN  

feladatok 
száma 

hibák 
száma 

hibák' 
6%07a. 

feladatok 
száma 

hibák 
száma 

hibák 
A-a 

I.  

Hétfő Nem volt tanitás 

Kedd 559E87 15,55 623 107 17;17  

Szerda 490 47. 9,59 596 75 12,58 

Csütörtök 486 ,  47. 9,67 495 ,70 14,14  

Péntek 455. 65 14,29 479 107 22,34  

Szombat 473 80 16,91 392_ 93 23,71 

II.  

Hétfő 494 102 20,65 530 104 19,62  

Kedd 505 65 12,87 . 	457 72. 15,75  

Szerda - Nem volt tanitás 

Csütörtök 47.0 68 14,.47 515 121 23,50  

Péntek 520 88 16,92 500 111 22,20  

Szombat 480 92 19,17 47.5 125 26,32  

Ö 	S 	S Z E 	S E N::49.32 741 15,02 5062 985 19,46 

Forrás: 30; 90 

A mérés mutatja, hogy a hibásan megoldott ,feladatok szá-

ma szombaton volt mindkét változatban a legnagyobb, ami iga-

zolja, hogy a fáradtság szombaton a legmagasabb fokú. Az ada-

tok annál is inkább me,gerősitik ezt, minthógy tudjuk, hógy 

látszólag jobbak is leltetnének a "befejező lendület" hátása 

következtében. AT -f iT.;A T L'13c)P..ii 	LC;  11~~4:%y  
„ edr.góFiai=P.szicl,olór;ici  
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Ha tehát a munkát szombat előtt félbeszakitjuk, ezt 

a,legmegfelelőbb pillanatban tesszük, mert a pihenés a leg-

nagyobb fáradtság időszaka előtt megkezdődik, amivel mégin- 

kább javitjuk helyzetét a fáradtság csökkentése, illetve 

pihenés fokozása szempontjából. 

Különösen lényegesnek tekintjük azt, hogy a röviditett 

munkahét keretében több lehetőség nyilik a tevékeny pihenés-

re, kirándulásokra, a szó szoros értelmében vett szórakozás-

ra. Ezt a két szabadnap teszi lehetővé, amelyek keretében 

-kedvező időbeosztás mellett a tevékeny pihenő megfelelőbb 

eltötlése válik lehetővé. Az ilyen pihenő munkájuk jellegére 

tekintettel tanulóink szempontjából különös jelentőséggel 

bir. Hatása jobb, mint ha a pihenő "heverészésből" áll. "A 

passziv pihenéssel szemben" 	irja Z. Bujas - "a z 	aktiv 

p i h e n é s 	nem minden tevékenység megszakitásából, ha- 

nem az előző aktivitás változtatásából áll. Már Szecsenov is 
• 

rámutatott, hogy különösen kisebb izomcsoportok müködése u-

tán, a testi munkánál is gyorsabb a felüdülés, amennyiben két 

munka között más izomcsoportok aktivizálódnak, mint há  teljes  

a nyugvás. 

Későbbi kutatások kimutatták, hogy az aktiv pihenés gyak-

ran sikeresebb a passzivnál olyan fáradtság leküzdése eseté-

ben, amely lassu pszihomotorikus munka, vagy lassu repetitiv 

munka, illetve kis izomcsoportokat igénybevevő munka követ-. 

kezménye, röviden, á:z'olyan munkától való felüdülés esetében, 

amelyet viszonylag kis erőfogyasztással és gyenge testi meg-

eröltetéssel végeztek. A tevékeny pihenés különösen hosszabb 

szellemi munka után hasznos. A fáradtság az összes emlitett 
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esetekben tevékenység változtatással, mint például rövid 

sétával), nem megeröltető sportjátékkal, testmozgással, stb. 

győzhető le legkönnyebben." /10; 279/ A kérdésről dr. B. 

Pec a bennünket leginkább érdeklő heti és évi pihenővel 

kapcsolatos tevékeny pihenés szempontjából ir. Rámutat, 

hogy az aktiv pihenő azért szükséges, mert "kikapcsolódást" 

biztosit az 'alapfoglalkozásunkkal járó állandósult .terhelés-

ből, s ezt. mondja: "Az aktiv pihenés pszichológiai effektu-

sa fontos a 	h e t. i . és 	évi 	pihenő  k 	szem- 

pontjából is. Az egyhangu vagy szellemi heti vagy évi munká-

tól fáradt számos ember azt tartja, hogy legjobban akkbr pi-

hen, ha "semmit sem csinál és jól kialussza magát". Ezért 

gyakran.elállnak a vasárnapi kirándulástól..." /80; 31/ 

A röviditett munkaidő szervezés biztositotta lehetőség 

a közeli, sőt a távolabbi környékre való kirándulásokhoz te-

hát kétségtelenül az ilyen iskolai munkaszervezés mellett 

szól. 

• Ugy tartják, hógy a tanulók részére a munkahét rövidi-

tésével s a hétvégi pihenő meghósszábbitásával biztosito.tt 

tehermentesitésnek nemcsak pillanatnyi hatása van, hanem  po-

zitiv hatása tartósan érezhető.. tszlelték ezt - a jelenséget az 

oktatók és szülők, de maguk a tanulók. is. Az észrevételeket .  

tartalmazó kérdőiven számos oktató hangsulyozza, hogy nem  é-

rezhető a tanulók tulterhel.tsége /34.5'/,,mások pedig meg-

jegyzik, hogy a tanulók figyelmesebbek, ami a jobb munka 

"kondició", illetve a pihentség jele /18,9/. Leggyakoribb  

az a megjegyzés, miszerint a. tanulók pihentebbek._A 972 kér- 
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dőiv közül 518-on ezt állitják az oktatók, ez pedig a meg-

kérdezettek 53,1 %-a. 

Hasonló észlelésekről adnak tanubizonyságot a tanulók 

kérdőivei /Uu-3/,is. 237 tanuló jegyezte meg, hogy - az uj 

körülmények között jobban tud figyelni /18,5 . %/. 417 hang-

sulyozza, hogy munkanapokon is pihentebbnek érzi magát 

/33'%/, 486 tanuló pedig azt mondja, hogy ez ..a kedvezőbb 

/38,31/. Leggyakoribb esetben is a pihentség fokának meg-

állapitása, az 1269 meghallgatott tanuló közül'750 a munka-

szervezés legfontosabb jellemzőjeként azt emeli ki , hogy 

szombaton és vasárnap jól kipihenheti magát /59,1 %/. 

Törekvésünkben, hogy minél pontosabban megismerjük - az 

oktatók, szülők és tanulók véleményét az. ötnapos iskolai mun-

kahét előnyeiről., külön kérdéivet bocsájtottunk a rendelkezé- 

sükre, amelyben megjelöltük azokat az értékeléseket, amelyek-

hez előzetes megkérdezésekkel jutottunk. A válaszok között 

szerepélt a sokszórosan jelentkezett megállapitás a tanulók 

nagyobb foku pihentségéről. A megkérdezettek feladata az volt, 

hogy a feltett kérdések közül azt jelöljék meg, amelyet leg- 

jelentősebbnek tekintenek. A kapott feleletekből alakitott 

kép ténylegesen megerősiti ,. hogy ez a vélemény. volt .tulsuly- 

ban. 540 oktató. közül 158 ezt a választ helyezi az. első hely- 

re /azaz.29,2 %/, s ez a felelet kapta az oktatóknál a leg- 

több első hélyet. /A többi válaszok gyakorisága: 157, 112, 

76, 11 és 9./ Viszonylag hasonló számu szülő is e válasz mel-

lett döntött.. 854.szüló közül 337 helyezi első helyre gyer-

mekei pihentségének jelentőségét ,. ez pedig a megkérdezettek 

legnagyobb százaléka, és 39 , 4 %-ot tesz,ki. /A többi válasz-

tások gyakorisága: 307, 59, 47, 33;.12/A'tanulók nézete sem 

tér el jelentősen oktatóik és szüleik véleményétől. A megkér- 
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dezett 1177 tanuló közül a pihenés jelentőségét helyezi el- 

ső helyre 397, azaz 33,7 %. Gyakorisága szerint ez a válasz 

második helyen áll, de amint a százalékos mutatóból.láthat-

juk, nagy jelentőséget tulajdonitanak neki. /Összehasonlitás 

végett közöljük a tanulók többi választásának gyakoriságát 

is. Ezek: 594, 70, 53, 48, 19./ 

A magas megbizhatósági fokkal levezethető következteté-

seket biztositó mintával végzett vizsgálat /részletesebben 

.erről a munka módszeréről irt fejezet beszél/ idézett adatai- 

• ból megállapitható, hogy az ötnapos munkahét bevezetése a ta-

nulók fáradtsága és pihenése szempontjából igen jelentős. 

Nemcsak azon egyszerü oknál fogva lényeges, mert a tanulók e- 

- gyéni'leg kellemesebben érzik magukat,, hanem azért, mert ko- 

molyan tükröződik egészségi állapotukban is. Nézetünk szerint 

ez a munkateljesitményeknél.is fontosabb, amelyek a kedvezőbb 

feltételek folytán szintén jobbak  lehetnek.  

Az ötnapos munkahét egészségügyi vonatkozásainak vizsgá- 

latai'is a jelzett megállapitás me]iett szólnak. Bár a vizs-

gálatok más szervezetek ötnapos munkájára vonatkoznak, megál-

lapitásaik vonatkoztathatók a tanulókra, de különösen az ok-

tatókra is. .Dr. L. Hocjánov kutatásai alapján - állapitja meg, 

hogy "a röviditett munkahét bevezetésével nyert tapasztalatok 

meggyőzően bizonyitják, miszerint a heti két pihenőnap hozzá-

járul ' a dolgozók jobb erőnlétéhez. Megfigyelték - folytatja - 

hogy csökkent.a megbetegedések száma, s nőttá munká termelé-

kenysége"-. /361 106/ Arra a kérdésre, hogy a szabadnappal kel-

lő pótlást és ellensulyozást nyer-e a vesztett erő, igy vála- 

szol: 



- 200 - 

"Szakszerűen gyüjtött adatok megdönthetetlenül meg-

erősitik, hogy a két szabadnap teljesen pótolja a szerve-

zet... erőfogyasztását, s egyensulyba hozza _a fiziológiai 

folyamatot. Egybevetve a hatnapos munkahéttel, a két pihe-

nőnap jobban hozzájárul az erő mégujulá'sához és könnyebben 

legyőzhetővé teszi a fáradtságot. Az ilyen rendszer serken-

tőleg hat és hozzájárul a jobb erőnléthez." /36; 107/ Fi-

gyelemmel arra, hogy területünkön elég sok a szakiskola, a-

melyek tanulói bizonyos időt gyakorlati munkán töltenek, e-

gészségügyi vonatkozásban érdekesek a szerző megállapitásai 

a kétnapos pihenő hatásáról halmozódó káros anyagok eltávo-

litására vonatkozólag. Erről igy ir: "A kétnapos munkameg-

szakitás hozzájárul a káros anyagoknak a szervezetből való . 

eltávolitásához, és növeli _a szervezet ellenállóképességét". 

Majd igy folytatja: "A kétnapos pihenő folyamán alaposabban 

távozik a légzőszervekbe került por".  Majd hangsulyozza, 

hogy valójában "...nemcsak a pihenő tartamának meghosszabbí-

tásáról van szó, hanem minőségéről. is. A két nap folyamán a 

dolgozók jól kialudhatták magukat, elvégezhették házi teen-

dőiket, szórakozhattak és kirándulásra mehettek". Nézetünk 

szerint vonatkozik ez a tanulókra, s az oktatókra is, aki k . 

tulnyomórészt szellemi munkával foglalkoznak. E kiváló szak-

ember  erről igy ir: "A dolgozók óriási számára, 	e 1 s ő - 

sorban. a 	szellemi 	dolgozókra 

nézve a pihenés nagyon értékes. A nagyagykéreg állománynak 

rendszeres funkciói megujitásához hösszabb időre van szüksé-

ge, mint bármelymás állománynak" /36; 108/ 
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Területünkön igen jól szervezett egészségügyi szolgá-

lat müködik, amely a tanulók egészségi állapotának gondját 

viseli. Megkiséreltük az ötnapos munkahét bevezetésének kö- 

•vetkezményeiként jelentkező pozitiv, vagy negativ irányzat-. - 

ról alkotott véleményüket beszerezni. A csantavéri iskolák 

vonatkozásában az illetékes egészségügyi szolgálat a tanulók' 

egészségi állapotában észlelt javulásról számol be. Szabad-

kán az Egészségház Anya- és Gyermekegészségvédelmi Szolgála-

tának képviselőivel folytatott beszélgetésből értesültünk 

bizonyos pozitiv mozgásokról. Ez számunkra igen jelentős, 

mert amint az iskolai ötnapos munkahéttel kapcsolatos adatok-

ból láttuk, az ilyen iskolák tömegesen Szabadka község terü-

letén müködnek. Az Egészségháztól kapott. átirat szerint.e-

gyelőre nem adható közelebbi tájékoztatás, értékelés és ösz- 

szehasonlitó adatok a gyermekek egészségi állapotának. alaku-

lásáról az ötnapos munkahét folytán,  minthogy az időt rövid • • 

nek tartják ahhoz, hogy következtetéseket vonhassanak le. De 

a közlés szerint  vannak  bizonyos mozgások, amelyek nézetünk 

szerint igen lényegesek. "Kevesebb felső légzőut .Fertőzéses 

/hülés, influenza/ heveny megbetegedés fordul elő, mig feltü-

nően nő az ellenőrző vizsgálatok száma, és a tanácsadás szü-

lők részére. A jelenséget a következő képperi magyarázzuk. A 

szombaton szabad szülők több időt szentelhetnek'gyermekéiknék, 

s a közönséges hülés miatt. nem küldik•őket a rendelőbe, hanem 

maguk kisérlik meg gyógyitásukat. Más esetben arra használják, 

fel szabadnap.jukat,.hogy tanácskozzanak az iskolaorvossal 

gyermekeiknek a rendszeres vizsgálatok során megállapitott e- 

gészségi állapotáról, utmutatást kérjenek az  esetleges ellenőr- 
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ző /szem, ortopéd, stb./ vizsgalatokhoz. Eljönnek, hogy 

előadják gyermekeik egészségével, s ezzel összefüggően is-

koláztatásával kapcsolatosan felmerülő problémáikat".'A 

vélemény ezzel az általános értékeléssel fejeződik be "Né-

zetünk szerint az előbbi megfigyeléseink is pozitivek, s az 

ötnapos munkahét pozitiv oldalait tükrözik". Ez a mi néze-

tünk is, bár álláspontunk szerint kivételes jelentőséggel-7 ,  

birna, ha az egészségügyi szolgálat az. egyébként igen ered-

ményes tevékenysége körében figyelemmel kisérné az ötnapos 

munkahét hatását gyermekeink. egészségi állapotára. Ha etekin-

tetben minél tárgyilagosabb mutatókhoz .juthatnánk , ez egyik 

döntő tényezője lehetne az ötnapos iskolai munkahét, illetve 

ilyen vagy olyan munkamodell mellett .vagy ellen történő ál-

lásfoglalásnak. 

Az ötnapos. munkahétnek tanulóink fáradtságára és pihe-

nésére gyakorolt hatásáról alkotott. általános megfigyelések 

mellett. látszólag mellékesebb kérdésre térnénk át,. amely a-

dataink szerint azonban nem is olyan másodlagos. A tanulóink 

által vezetett naplókból számtalan. esetben állapithattuk meg, 

hogy tanulóink nem alszanak annyit,. amennyi korukra tekintet-' 

tel szükséges. ./106; 99/ Ez .különösen az utazó tanulókra vo-

natkozik, akik•állandóan igen }<órán kelnek. A naplókból ki-

tünt, hogy szabadnapon sokkal később kélnek., ami a hosszabb 

alvás-szükségességére mutat.. A tanulók a kérdőíven adott. vé-. 

leményükben ezt maguk is hangsulyozzák, midőn különleges.  j 

lentőséget tulajdoni.tanak a szombati és. vasárnapi "jó pihenés-

nek", vagy midőn a megkérdezett. 12 .69 tanuló közül 327 /25,8 %/ 

hangsulyozza, hógy legalább ezékén a napokón "jól kialussza 

magát". Az egészséges, mély alvás nemcsak pihentet, de segiti 
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a  tanultak érlelődését /oktatás alvás közben, Kulikov, 

1964/, az előző napokban felmerült problémák,megoldását, 

és az uj munkanap feladatainak sikeres megvalósitasát..E-

redményes és értékes tanulást és munkát ugyanis csak ki-

pihent és friss idegrendszerrel lehet végezni. /48; 238/ 

Az ötnapos munkahéttel dolgozó iskolák tanulóinak fá-

radtságáról és pihenéséről nyert általános megfigyelések 

mellett arra törekedtünk, hogy fáradtsagmérések alapján 

összehasonlitó-mutatókhoz juthassunk a hatnapos és ötnapos 

munkahetü iskolák viszonylatában. 

3.2.1.2. Fáradtság és pihenés az ötnapo -s és hatnapos múnka-  

hetü iskolákban a tanulók reflexeinek mérése meg-  

világitá"sában 

Az eddigiekben a fáradtság és pihenés egyes megnyilvá-

nulásaival foglalkoztunk az ötnapos munkahéttel dolgozó is-

kolákban. Bizonyos összehasonlitásokat is végeztünk. Ismere-

teinknek mérésekkel való kiegészitésé'kapcsán felmerül a 

kérdés, miképpen juthatunk olyan mutatókhoz, amelyek a-lapján 

észlelhetjük a feltételezett különbségeket a tanulók maga-

tartásában az ötnapos és hatnapos munkahetü iskólákban. A fá-

radtság mérés lehetőségeiről és nehézségeiről már. voltszó. 

Ezuttal is hangsulyozni kivánjuk, hogy  nem volt könnyű annak 

az eldöntése,mily uton -juthátunk. az  említett. adatokhoz.  Ugyan-

is az ötnapos tanitási hét tömeges  elterjedése arra ösztönzött 

bennünket, hogy sokoldalu pedagógiai _és pszichológiai"vizsgá-

lat segitségével tudományosan is felderitsük a szervezeti 

rendszer előnyeit és hátrányait a hátnapos tanitási héttel 
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szemben. A tények, és azok összefüggéseinek feltárása érde-

kében kérdőives megoldást /reprezentativ mintavételt a ta-

nulók, szülők és nevelők körében/ alkalmaztunk, s te.ljesit-

ménymérést, feladathelyzetekben néhány tesztvizsgálatot vé-

geztünk. Végül_ elkerülhetetlennek tartottuk-azt is, hogy 

megvizsgáljuk a fáradtság fiziológiai követelményeit az öt, 

illetve hatnapos tanitási hét keretében tanuló gyermekek kö-

rében. Területünk két ötnapos és két hatnapos iskolájában vé-

geztünk reflexidő mérésekét  /reggel tanitás előtt és délben 

tanitás után,  5, illetve 6 napon keresztül/. 

Fejlődés- és munkalélektani ismereteink alapján jogosan 

vetődött fel a kérdés, hogy -a hatnapos tanitási hét terhelé-

se folytán a gyermekek fiziológiai müködésében és a pszichés 

tevékenységben hátrányok halmozódnak-e fel.  Ugyanakkor azt is 

tudni akartuk, hogy az ötnapos tanitási hét terhelésének fi-

ziológiai értékei hogyan alakulnak. Mivel az előbbiek mérté-

kéről és tüneteiről megnyugtató ismeretünk nem volt, termé-

szetesen először a fáradtságlélektani szakirodalom áttekinté- - 

se vált szükségessé. Először is a probléma, alapkérdésére, a 

fáradtság fiziológiai következményeire kerestünk választ. Ki- 

indulópontnak Szecsenöv, Pavlov, Thorndiké 'és Skinnér  tanitá-

sait tekintettük, .akik :hangsulyozták, hogy a:fárádtság 'létre .-  

jöttének  helye nem a. "dolgozó izmokban ", hanem a központi.i-

degrendszerben van.  Az izmokban végbemenő fiziokémiai folya-

matok csak másodlagos jelenségek és jeientőségüek. 

A fiziológusok és pszichológusok már évtizedekkel ez-

előtt bebizonyitották, hogy az élőlények és környezet közöt-

ti kapcsolatot a nagyagykéreg teremt :"meg. " az:'"élet-élés" so-

rán kialakult -fel-tételes "reflexláncok utj.án.'-- Moinier  /1942/ 
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szerint a fáradtság a szellemi müködés kvalitativ csökke-

nésében jelentkezik, ami elsősorban a reakció megnövekedé- 

sében mutatható ki.  Geréb György  /1962/ magyarországi ku-

tatásai elsőnek tárták fel az iskolai tulterhelés sokrétü 

forrásait és tüneteit. Az iskolai fáradtság kimutatására 

többek között reflexméréseket alkalmazott. Nyomon követte 

a fáradtsági görbe alakulását a tanitás különböző óráiban. 

Kimutatta, hogy a fáradtság növekedése a reflexidő meghosz-

szabbodását idézi elő. Veczkó József  /1969/ az óraközi sza-

badidő különböző módon történő felhasználási körülményei 

között vizsgálta a reflexidő alakulását. Megállapitotta, 

hogy az óraközi szüneteket szabadban, tornagyakorlattal.töl-

tő tanulók reflexértékei csökkennek. 

A fáradtság problémája jól ismert kérdés a biológiában, 

a fiziológiában, a pszichológiában, az orvostudományban és 

ezek különböző alkalmazási területein. Vizsgálataink annak 

illusztrálását, szolgálják, hogy az iskolai terhelések hal- . 

mozódása fáradtságot eredményez. Ennek jelentkezése, állapo-

ta megmutatkozik az idegrendszer általános tónusában és 

pszichés strukturájában is. Pavlov  és munkatársai kisérle-

tekkel bizonyitották, hogy a  szervezet és• á környezet egyén-  

sulyá mindene'kel'őtt á kortikális dinamikában tükröződik.  E 

meállapitás a tanulók iskolai szellemi tevékenységére is 

vonatkozik. Ismert tény, hogy valamely biofaktor hatása 

függ az ingerhatás erősségétől, állandóságától, idejétől és • 

attól, hogy milyen a szervezet erőssége, érzékenysége, töré-

si képessége.-Fontos tényező az is, hogy a szervezet milyen 

gyakran kerül az illető terhelő hatása alá. Tánúlóink;pedig 

:02.Li ATTILA TU'DO ÁNTEGYt:zo+ 

ed c.gógiai-Pszichológiai 



- 206 - 

naponként - az iskolában .- 5-6 órán keresztül ki vannak 

téve a tanitási óra terhelésének. Minden élőlény legjelleg-

zetesebb sajátossága, hogy a környezeti hatásokkal szemben 

megőrizze miliőjének egyensulyát és állandóságát /Claude 

Bernard francia fiziológus/. Az is igaz, hogy a kezdeti 

fázisban a felnőtt ember még kevésbé a gyermek - még nem 

mindig ismeri fel a szervezetét és a pszichikumát ért káro-

sodásokat. Ezért van szükség arra, hogy a felnőttek szerve- 

zetileg is csökkentsék a tulterhelés egy részének halmozódá-

si lehetőségét. 

Ismert  a Sellye-  féle /1950/ stress-felfogás . , amely mint 

az általános alkalmazkodási szindróma /tünetcsoport/ fogalma 

vált ismeretessé. Kezdeti időszakban a stress-hatások mint 

alarmreakciók jelentkeznek. Ezeket előbb  az ellanyhulás, 

majd az erőgyüjtés állapota követi. A kimerülés csak a harma-

dik fázisban áll elő. Sellye•ujabb felfogásában /1960/ a hor- 

monális rendszerek és az  idegrendszer  között elválaszthatat-

lan kölcsönhatás van. 	. 

Témáink vizsgálatához feltétlenül szükséges azon tör-

vényszerüség ismerete is, amely szérint a fáradtság első  je-  

le a szenzibilitásban  /érzékenység/ jelentkezik,  és az első 

fázisban gyakran együttjár a teljesitőképesség ideiglenes 

növekedésével. A tanitási órán azonban a_ tanulók pszichés 

erőfeszitése /akarati tenzió/ az objektiv fáradtságot kómpen- 

zálhatja . /kiegyenliti, kárpótolja/. E jelenség természetesen 

nem zárja ki, sőt elősegíti a paradox reakciót,  amikor az ér-

zékenység egy viszónylagos érzéketlenségbe fordul át /a neve-

lő aktivizáló hatására a tanuló passzivan válaszol/. Még to- 
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vábbi fáradtsághalmozódás után létrejöhet az ultraparadox  

fázis  is,  amikor  a gyermek pl. a pozitiv hatásra negatív, 

vagy a negativ hatásra pozitiven válaszol. /pl. a dac vagy 

a "csakazért is"/. 

A fáradtság fogalmának sokféle értelmezéséből csak két 

szerző megállapítását emeljük ki. Pettendi  /1937/ szerint a 

fáradtság objektiv értelemben a szervezet általános biológi-

ai állapota, szubjektiv értelemben viszont a tudat megválto-

zása,. Momier  /1942/szerint a fáradtság egyaránt jelentkezik 

a szellémi tevékenység kvantitativ és kvalitativ csökken sé-

ben, mindenekelőtt pedig a reakcióidő megnövekedésével jár. 

Az előzőkben  már 'ismertetett .elméleti alapvetésből ki-

indulva osztályonként megmértük száz-száz 5., 6., 7. és 8. 

osztályos ötnapos, illetve hatnapos iskolába járó tanuló 

reflexidejét. A méréseket.reggel tanítás előtt  /egy részmin-

tán 9 órakor/ és délben tanítás után végeztük, esetenként, 

minden tanulóról , 10-10 reflexidő értéket kaptunk. A vizsgá-

latot természetesen egy héten keresztül végeztük. 

A 17. grafikon világosan mutatja, hogy az ötnapos tani-

tási hét tanitás előtti /reggeli/ értékeinek_/milliszekúndu-

mokban/ átlaga 280 msec. A legmagasabb értékeket hétfőn /300 

msec/ és csütörtökön kaptuk /280 msec/. A legkisebb értéke- 

k t pedig  kedden /282 msec/, szerdán /276/ és pénteken /270 

msec/ mértük. iKedden már megtörtént a szervezet adaptáció-

ja, amit fiziológiai és pszichés érzékenységnek nevezünk 

/szenzibilitás/. A kétnapos szünnap után atanulók beállitó-

dása,a szervezet átállitó .dása, alarmirozása lassabban törté-

nik, ellenben a hét többi napjait a viszonylagos kiegyensulyo- 
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.zottság jellemzi. A reflexidő értékek 270-300 msec között 

helyezkednek el. . Geréb és Veczkó által vizsgált magyaror-

szági értékek 20-50 msec-al magasabbak. /Megjegyezzük, hogy 

ők is iskolai szituációban mérték a reflexidőt./ A keddi és 

szerdai értékek d-zt jelzik, hogy a tanulók e két napon .a 

legreakcióképesebbek. A pénteki érték meglepő lerövidülése 

/270 msec/ a személyiség állapotának szubjektiv körülményei-

vel magyarázható. Közismert, hogy az ünnepvárás legtöbbször 

létrehoz egy sajátos. alarmreakciót, amely időlegesen növeli 

a teljesitményt. Ebben-az  esetben egy konkrét hatásra /"ü 

nepvárás"/ a pszichés tenzió /feszültség/ megnövekedett, a-

mivel együtt járt a kortikális dinamika felfokozása is. E í  

jelenséget a tanulók igy fogalmazták meg: "Néhány óra és itt 

a hétvégi pihenő, és szabad vagyok." "Még a mai napon min-

dent "beleadok" és kipihenhetem magam." A gondolatsort ugy 

folytathatjuk, hogy az ünnep nyujtotta élménysorozat átélése, 

vagy a csalódás mindenképpen szubjektív fáradtságot eredmé-

nyez, és mind a kortexben, mind a pszichikumban fokozatos 

tulterhelést hoz létre-, ez pedig gátlást idéz elő. Ennek kö-

vetkezményeként jön létre a hétfői "megnyult" reflexidő. 
. 	

.. 

A grafikon szaggatott  vonala  a tanitás után mért érté-

keket jelzi /heti. átlag 276 msec/. Már első  tekintetre  is 

feltűnik, hogy a délután mért értékek lerövidültebbek a reg-

geli mérés értékeinél /hétf .őn 290, kedden 268, szérdán 270 

és szombaton 268 msec/. A helyzetképet a Sellye-féle stress-  

felfogással  magyarázhatjuk, amely szerint a kezdeti stress- 

hatásokra a szervezét alarm-reakcióval válaszol. Ennek követ-

keztében először létrejön egy bizonyos foku el]byhulás, de . 
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utána az erőgyüjtés és erőbedobás állapota jön létre. Kis 

rész-vizsgálataink bizonyitották is, hogy ez az ellanyhu-

lás kb. 1/2 11 és 1/2 12 óra között jön létre. Az. ezen i-

dőszakban mért reflexidő értékek megnyultabbak -  mint az 1 ó- 

rával későbbiek, amikor a szervezet - a második erőbedobás fá-

zisába jútott.. Azt is megvizsgáltuk, hogy mikor található a 

második megnyulási időszak: 14,30 és 15,30 óra között. A 

pénteki reflexidő lerövidülést az előzőkben már értelmeztük. 

A grafikonról azt is leolvashatjuk, hogy a hét legfáradtabb 

napja a hétfő, amikor még adaptációs gátlások érvényesülnek 

és csütörtök /286 msec/ amikór a reflexidő tanitás után meg-

nyultabb, mint a reggeli érték. 

Megjegyezzük, hogy részvizsgálatokkál azt is bebizónyi- . 

to.ttuk,' hogy reggel 1/2 9 és 9•óra között mért értékek - ami-

kor a szervezet adaptációja és alarmreakciója megtörtént - 

15-30 msec-al. rövidebbek a tanitás előttiértékeknél. Az ek-

kor mért reflexidőhöz hasonlito.tt.tanitás utáni értékek meg-

nyultabbak, azaz a grafikonon a "reggeli" érték alatta marad 

a délutáninak. 	 . 

Vizsgálataink alapján az ötnapos tanitási_terhélésre az 

alábbi erőbedobási és ellanyhulási ritmus jön létre: 

3/4 .8-1/2 9 óráig adaptációs gátlás, a reflexidő megnyult,. 

1/2 9-1/2 11 óráig a terhelésre létrejött az .alarmreakció, 

az érőbedobás - megtörtént,. a reflexidő csökken, a tanulók 'fi-

gyelmének koncentrációja megnövekszik, javul.az emlékezés,a 

gondolkodási fúnkció, amelynek nyomán jobb a tanuló: probléma-

megoldó és feladatmegoldó tevékenysége. Az egész személyiség 

a tanulásra történő beállitódása akkor a legjobb. 
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1/2 11-1/2 12 óra között ellanyhulás jön létre, a reflex- 

idő meggnyulik, 

1/2 12-13 óra között létrejön a második erőbedobás és a 

reflexidő ismét megnyulik. 

A 18. grafikonról könnyedén leolvashatjuk a hatnapos 

tanitási hét reflexidő értékeit. Azt látjuk, hogy hétfő 

/342 cosec/ kivételével a tanitás előtt mért értékek rövi-

debbek, azaz a tanitás után mért reflexidő megnyultabb. 

Viszonylag legrövidebb értékeket itt  is  kedden és szerdán 

káptunk. Megnyult értékek: csütörtök /360 msec/, péntek 

/365_;msec/, és szombat /340 msec/. Itt is megtalálhátó a 

szombati reflexidő lerövidülés mint az .ötnapos tanitási hé-

ten. 

A tanitás után mért értékek megnyultabbak a.reggeli 

mérésnél. Részvizsgálatok hozzásegitettek bennünket az e- 

rőbedobási és ellanyhulási ritmus kimutatásához.. A hatnapos 

tanitási héten a reggeli adaptációs gátlás nagyobb, mint az 

ötnapos tanitási hét esetében. 

3/4 8-9 óráig adaptációs gátlás, a reflexidő megnyult, tehát 

kb. 1/2 órával kitolódik a gátlási időszak, 

9-1/2 ll_óráig tart az első erőbedobási fázis, amikor a  ref- 

.  lexidő lerövidül és a tanuló legjobban tud koncentrálni, em- 

lékezni, gondolkodni, feládatokat megoldani  stb.  

1/2 11 órától létrejön az ellanyhulás, amikor a reflexidő 

megnyulik, á tanulási tevékenység csökken. Amig az ötnapos 

tanitási héten mért napi ritmus esetében 1/2 12 óra tájban 

egy ujabb erőbedobás következik, addig a hatnapos esetében 

ez a felélénkülés csak nagyon kis mértékben következik  be. 
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Annyira kicsi értékek jelennek meg, hogy fellendülés lé-

nyegében nem következik be, tehát a tanulási tevékenység 

lanyha marad, egészen a tanitási óra végéig. E ponton, az-

az a napi ritmus második felélénkülésének elmaradásával 

kimutatható az ötnapos tanitási hét pszichológiai előnye. 

A napi ritmus ilyen jellegü alakulása mögött az huzódik 

meg, hogy a gyermek erőtartalékai, az idegsejtek türőké- 

pessége az ötnapos tanitási hét esetében jobb, ami maga u- 

tán vonja a személyiség egyensulyi állapotának stabilitá-

sát is. Az alábbiakban az öt-, illetve hatnapos tanitási 

hét napi reflexértékeinek /miliszekundumokban/ különbsége- 

it emeljük 

a/ 	Tanítás előtt: hétfőn 42 msec, kedd 40 msec, szerdán 

15 msec, csütörtökön 80 msec, pénteken 107 msec ugyan-

csak a hatnapos tanitási hét hátrányára. 

b/ 	Tanitás után: hétfőn 40 msec, kedd 72 msec, szerda 65 

cosec, csütörtök 77 msec, péntek 97 msec, a hatnapos 

tanitási hét hátrányára. 

Az előzők alapján levonhatjuk a következtetést a ref- 

lexidő heti  megnyulására vonatkozóan  is.Ugyanisa reflexidő 

trendje a hét vége felé haladva folyamatosan  /a tendenciát 

fejezi ki/ megnyulik ahogy ezt a 19. grafikon fejezi ki. 

Együttesen vizsgáljuk meg  az öt-, illetve a hatnapos 

iskolába járó tanulók reflexértékeit a 20. és 21. grafiko- 

non. 

A tanitás előtt. mért értékekés azok közötti különb- ,  

ségek a 30. táblázat szerint alakulnak /miliszekúndumban/.. 
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30. táblázat 

A BÁCS-TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÉS A SZABADKAI. IVAN 

MILUTINOVICS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖT- ÉS HATNAPOS VI.OSZTÁLYÁBAN. 

TANITAS ELŐTT VÉGZETT REAKCIÓMÉRÉS EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLITó 

ÁTTEKINTÉSE 1970. JANUAR.HAVÁBAN /miliszekundumban/ 

ISKOLAI 

OSZTÁLY 

Napok  

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Ötnapos 305 285 282 290 280 -... 

Hatnapos 310 295 296 312 320 31.5 

Különbség 5 10 14. 22 40 . 

A hétfői napértéke jelentősen  megváltozik, a két szer-

vezeti forma kis különbségét mutatja. Ellenben a többi napok 

heti különbségértékei itt is növekvő, azaz megnyuló értékeket 

jeleznek, ami ugyancsak az ötnapos tanitási hét előnyét mu-

tatja. 

Vizsgáljuk meg a tanitás után mért átlagértékeket és 

azok különbségeit a 31. táblázaton. 

'31. táblázat 

A BACS-TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÉS A SZABADKAI IVAN 

MILUTINOVICS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖT- ÉS HATNAPOS VI.OSZTÁLYABAN 

TANITAS UTÁN VÉGZETT REAKCIÓMÉRÉS EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLIT6 

ÁTTEKINTÉSE 1970. JANUÁR HAVÁBAN ./miliszekundumban/ 

ISKOLAI 

OSZTÁLY 

N 	a 	p 	o 	kk 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Ötnapos 289 .265 281 285 289 	• -. 	. 

Hatnapos 290 305 315 318 320 3.1.0. 

Különbség 1 40 	' 26 20 49. . 
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A 22. grafikonról leolvashatjuk, hogy a reflexérté-

kek meglepően közel találhatók egymáshoz. Az előzőkben is 

megfigyelhettük, hogy az ötnapos tanitási formában részt-

vevők reflexértékeinek szóródása jelentősen kisebb minta 

hatnapos körülmények között tanuló gyermekeké. A reggeli 

és a déli értékek különbségei: hétfőn 2 msec, kedden 5 

msec, szerdán 5 msec, csütörtökön 5 msec, és pénteken 3 

msec. A felsorolt értékék is a viszonylagos idegrendszeri 

kiegyensulyozottságot jelzik.  

Az előzőkben  tapasztaltaktól eltérő hogy  szerdán és 

csütörtökön a tanitás után megnyultabb reflexértékekét kap-

tunk, ami a tanulók megeröltetőbb terhelésére. utal. 

A hatnapos tanitási hét reflexértékéit .a 23. grafikon 

mutatja. 	• 

A VII. osztályosok adatait összehasonlitva arra az el-

ső megállapitásra juthatunk,  hogy  a hatnapos tanitási for-

mában résztvevő tanulók reflexértékei megnyultabbak. Legrö-

videbb reflexidőt /reggel/  szerdán /280 msec/ a leghosszab-

bat  pedig csütörtökön /296 msec/ és pénteken /300 msec/ mér-

tünk. A tanulás után mért értékek nagyjából törvényszerüen 

követik a tanitás előtt mért reflexértékeket. Az ötnapos ta- 

nitási formában résztvevők reflexértékéinek szóród ásai kisebb ,  

amplitudót mutatnak. 

A VIII. osztályos tanulók refle xértékéit a  24.. és 25. 

grafikon mutatja . 

A 24. grafikonról leólvashatjuk azon VIII. osztályos 

tanulók refleXértékéit , akik•ötnapos tanitásban vesznek 

részt. A legmagasabb értékeket /reggel/ hétfőn /285 msec/, 



REFLEXIDŐ MÉR'iS EREDMÉNYEI VII. OSZTÁLYOS TANULöKNAL  

-HATNAPOS  MUNKAHL"'TTEL MÜKÖDŐ ISKOLÁBAN  

nt s  

  

w 
299. --- 

	
3 

 

00. 
 

•. 	.. ~ 

. .~= ~
~ ,~ ~„~„u.:,'

~ 	~ 
	

.+•'.°°"p- 

,-- .;,0,196 

 

 . 	. 	295.•  
---  

.~  

	t  

U 	S  

tanitEl.s előtt  /7 45   ó./ 
	

^ ~ ~ 
j=anitás után  

2 3 .. GRAFIKON  

300- 

300  
~ 

2 70  

i)TNAPOS MUNKAHÉTTEL MÜKODŐ ISKOLÁBX•I  

ms  

29( •  
280  

28C 	2 78`1%Z.-,, .  

^ a-  

.r. 

2 ::5 	 255  

27C ,  

260 -á  1  

250 

C 

°tarirtás•- után' 

REFLEXIDŐ MÉRÉS EREDMÉNYEI VII. OSZTÁLYOS TANULÓKNÁL  '  

265 " 	 265. . 
-r-1D . -  

262 - 
260 	 . 

	

----j 	 T 	 T  

	

P. 	 8  U. 	S  

-s—~~ =3 tanitás előtt / 7 1F 5 o./ 

22. GRAFIKON 



- 219 - 

csütörtökön /275 msec/ és pénteken ./280msec/ kaptuk. 

Bár a reflexidő értékei viszonylag kicsi szóródást mutat-

nak, ami az ötnapos tanitási hét előnyét jelzi. A legala-

csonyabb értékeket /reggel/ kedden /279 msec/ és szerdán 

/270 msec/ mértük. Legrövidebb reflexidőt tanitás után 

is kedden /265 msec/ és szerdán /268 msec/ kaptunk. 

Az ötnapos tanitási hét napi ritmusa a VIII. osztály- 

ban is megfelel a Sellye-féle alarmreakció elméletnek. A 

hét első három napján a napi második erőbedobás a tanitási 

nap végére esik. A hét utolsó két napja esetében az iskolai 

terhelések következtében 5-5 msec-al tullépi a reflexidő a 

reggel mért értéket. A különbség /5 msec/ oly kicsi, hogy 

a probléma lényege szempontjából el-hanyagolhatjuk és kije- 

lenthetjük, hogy a napi ritmus két álarmreakciója a - napi 

szorgalmi időre  esik,  ami az ötnapos tanitási hét előnyét 

jelzi. 	. 

A 32. táblázaton bemutatjuk az  öt- és hatnapos isko-

lai munkahét különbségi értékeit. A különbségi értékek, a- 

mint látjuk, minden esetben az ötnapos tanitási hét elő-

nyeit mutatják. 	. 

Az összehasonlitásból világosan kitünik, hogy a  ref-

lexértékek itt is az ötnapos tanitási hét előnyeit jelzik. 

A heti fáradtsági ritmus ugy alakul, hogy a hétfői terhe-

lésre kedden a reflexidő megnyulik, majd szerdán a szerve-

zet alarm-reakciója következtében a reflexidő csökken, majd 

a hét utolsó két napján a reflexidő kis mértékben ismét meg-

nyulik, ami atanulmányi tevékenység hatékonyságát növeli. 
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32. táblázat 

TANITÁS ELŐTT ÉS UTÁN MÉRT REAKCIÓIDŐ EREDMÉNYEK 

AZ ÖTNAPOS MUNKAHETŰ SZABADKAI IVAN MILUTINOVICS, ÉS A HAT- 

NAPOS MUNKAHETŰ BÁCS-TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁ- 

BAN 1970 JANUÁRJÁBAN 

ISKOLA N 	A 	P 	O 	K 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 

T a n i t á s 	előtt  

Ötnapos 285 279 270 .275 280 - 

Hatnapos 290 290 295 300 305 : 300 

Különbség 5 11 25 25. 25 

T a n í t á s 	után 

Ötnapos 	. 280 265 268 280 285 - 

Hatnapos 285 290 280 305 310 305 

Különbség 5 25 12 25 25 

Összegezve: A vizsgálataink során nyert értékek azt bi- 

zonyitják, hogy az ötnapos tanitási hét terhelését a tanúlbk 

általában kisebb fáradtsággal képesek elviselni, mint a  hat-

napos iskoláét.. Legjelentősebbnek azt a vizsgálati eredményt . 

tartjuk, hogy az ötnapos iskolában a tanulókés a tanulás e-

lőnyére megváltozik a•napi elernyedési és alarm-reakció rit-

musa. A második elernyedési időszak kívül esik a tanitási i-

dőn /13,30-14. ó./. . 
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Ujszerüen jelentkezik az adaptáció gátlás az ötnapos 

iskolában, mert már hétfőn kisebb, kedden, szerdán, csü-

törtökön és pénteken pedig jelentősen kedvezőbb, mint a 

hatnapos munkahéttel dolgozó iskolákban. 

Különösen jelentősek azok az eredmények, amelyek két-

ségtelenül igazolják, hogy az ötnapos iskolákban az időér-

tékek közötti eltérések, oszcillációk lényegesen alacsonyab-

bak, mint a hatnapos munkahéttel müködő iskolákban. Ez két-

ségtelenül nagy előnye az ötnapos munkahétnek a hatnapossal 

szemben. 

.Bár ezek a mérések az öt- és hatnapos  iskola munkájá-

nak érdekes jelenségeire mutattak, s a röviditett hét szá-

mos előnyét igazolták, sok megállapitás még nem eléggé é-

rett. A mérésminta korlátozott, s ezért a következtetések 
w 

értéke is korlátolt.. Nézetünk szerint  az  ötnapos munkahét . 

eddig megállapitott előnyeit csak  feltevéseknek tekinthet-. 

jük, amelyeket további, még alaposabb, tágabb és. sokóldalubb 

vizsgálatoknak kell jobban megvilágitaniok. 

3.2.1.3. Fáradtsággal 'és pihenéssel 'kapcsolatos észlelések 

a munka- és szábádszömbátot követő héten  

Az előző fejezet adatai következtetések levonását te-

szik lehetővé azon kérdés tekintetében is, hogy van-e vala-

milyen különbség a  szabad-, illetve munkaszombatot követ ő . 

hét között.. A hatnapos iskolákban ugyanis a hetet rendszerint 

munkaszombat után kezdik, s ennek alapján a hatnapos és öt-. 

napos iskolák közötti összehasonlitás mégsem adna megbizható. 
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választ a bennünket érdeklő, s e fejezet cimében feltett 

kérdésre. A hatnapos iskóla tartós szervezete folytán sem 

hasonlitható össze az ötnapos munkahéttel, és havi egy sza-

badszombattal dolgozó iskolával. Másrészt az ötnapos és hat-

napos munkahéttel dolgozó iskola összehasonlitása mindig 

csökkenti az eredmények megbizhatóságát, mért bizonyos je-

lenségekre különböző tényezők hatnak,•s nehéz megállapitani, 

hogy az adott esetbén ez, vagy az a tényező hatott a mérési 

eredményekre. A jelzett hiányosságok elháritása végett, s 

hogy minél nagyobb mértékben lehetővé váljék a szabad-, il-

letve munkaszombatnak a következő egész hét mozgásaira gya-

korolt hatását meghatározni, legkedvezőbb volt a mérést u-

gyanabban az iskolában, egyazon körülmények között.,. egy vál-

tozó tényezővel, a szabad-, illetve munkaszombattal, lebonyo-

lítani. A vizsgálattal azt a hipotézist kutattuk, amely sze-

rint a tanulók a szabadszombatot követő héten pihentebbek és 

munkakészebbek, mint  a  munkaszombatot követő. héten. 

Számos, a kérdésre vonatkozó véleményt gyüjtöttünk ösz-

sze. Az iskolák megkérdezett..oktatói., tanulói és. vezetői ál 

litása szerint  a •szabadszombat után egész héten jobb munka-

kedv észlelhető a tanulóknál-és oktatóknál is. A kérdőiveken 

ugyanezt huzza alá 417 tanuló,azaz a megkérdezettek 33 %-a, 

hangsulyozva, hogy szabadszombat után at egész hétfolyamán 

pihentebbnek érzik magukat.. Az oktatók által vezetett.naplók-

ban, illetve az iskolai nyilvántartásokban. is  erre a megálla-• 

pitásra találunk. Az ötnapos munkahét. végrehajtásáról szóló 

jelentésben sok iskola emliti., hogy szabadszombat után a mun-

kalégkör jobb, mint  a  munkaszombat után.  Az egyikjelentésben 



- 223 - 

/s ilyen elég sok van/ a kérdésről ezt  irják: "A munka-

szombatok után a munkahangulat gyengébb volt,- mint a sza-

badszombat után. Március folyamán az első két szombaton 

dolgoztunk, s a harmadik hét végén a tanulóknál jelentős 

fáradtság, s a munkalendület bizonyos esése volt érezhető". 

Ezzel kapcsolatban az egyik tanárnő naplójába március 18-án 

ezt irta: "Ezt a szombatot .teljes munkahét előzte. A tanu-

lóknál fáradtság volt észlelhető, a munka kisebb fegyelem 

mellett  folyt.  Minden szombat előtt megkérdezték, hogy "e z 

munkaszombat lesz?". Alig várták a szabadszombatot. Midőn ma 

bejöttek, a következőket észleltem: 

1. A hangulat barátságos; 	. 

2. A munkakedv nagyobb, mint mult hétfőn, amelyet mun-

kaszombat előzött . ; 	 . 

3. A munka az órákon zavartalanul folyt. . 

Ami az oktatókat illeti...  egész év folyamán nem volt 

észlelhető a szokásos idegesség". /8; 14/ 

A.jelzett.feltevést .legtárgyilagosabban kivántuk vizs-

gálni, s ezért nagyszámu egyéni. véleményt .gyüjtött .ünk, s ez 

esetben is alkalmaztuk.a reflexmérés módszerét . . A méréseket 

a szabadkai "Ivan Milutinovics" Általános Iskola nevelőinek 

segitségével végeztük. A mérés a felső tagozat  egyes  osztá-

lyaiban /V., VI., VII . . és VIII. osztály/ két teljes  hétig 

tarott ., s 120 tanulót ölelt`fel. /A számuk mulasztások foly-

tán náponként:változott , ami azonban oly minimális volt , hogy 

nem hathatott jelentős  tényezőként a mérési eredményekre./ 

A mérést egy . munkaszombatot követő, és egy szabadszombatot 

követő héten végeztük. A reakcióidő mérést tapintással ki-

váltott érintésinger reagálási, idő. meghatározással :végeztük. 
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Ezt követőleg a mérés másik változatát hajtottuk végre 

gátlási tényező "bevezetésévél": a reagálás módja az  inger  

helyétől függött. /Ha az inger a bal vállon következett 

be, a reakció abban állt, hogy ugyanezt az ingert másik 

vizsgáltra kellett átvinni, azonban jobb vállra, és megfor-

ditva/ /22; 76/ E két változat eredményeit, összesitett e- 

redményekkel a , 33. táblázat mutatja. Jobb áttekinthetőség 

végett az összesitett adatokat a 26. grafikonon is bemutat- 

juk. 

A grafikonból látható, hogy  az eredmények az első és 

a második változat szerint is kedvezőbbek a szabadszombatot 

követő munkahét javára. Ugyanez a jelenség észlelhető az 

összesitett mutatóban is. Az első változat szerint a különb-

ség 46 msec, a második mérési változat szerint .29 msec,- az 

összesitett eredmények szerint pedig a különbség 33 msec a 

szabadszombatot követő hét javára, illetve a reakció átlag-

ideje ennyivel volt rövidebb a szabadszombatot követő héten. 

A 33. táblázat gondosabb szemlélésével azt a meglepő 

jelenséget észlelhetjük, hogy egyetlen esetben sem kaptunk 

az összesietett adatokban kifejezett irányzattal ellentétes 

eredményt,. tekintet: nélkül arra, hogy az .összehasonlitást a 

mérésváltozatok szerint, az egyes osztályok szerint, avagy a 

minden nap háromszor megismételt egyes. mérések szerint vé- 

geztük. 	 . 

A szabadkai Intézet müködési területén gyüjtött adatok,' 

s az "Ivan Milutinovics" Általános Iskólában.végzett. mérések 

alapján az a következtetés. vonható. le, hogy a szabadszómbatot 

• .követő héten a munka kedvezőbb feltételek mellett. . folyt,. mint 

a.munkaszombat utáni héten. 	 . 
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Figyelemmel arra, hogy a havi egy munkaszombat amugy 

sem "népszerü", hogy jelentősen megbontja a szokott munka-

ritmust, megzavarja az ötnápos munkaciklust, ezek az adatok 

azt a nézetet támasztanák alá, miszerint legegyszerübb len-

ne az ötnapos munkahétre olyan megoldást találni, amely sze-

rint a tanulók számára minden szombat szabad.. 

3.2.1.4.: A tanulók kétnapos kikapcsolódásának hatása  a 

hétfői u kaképé ss é gre  

Jelen esetben sok tekintetben támaszkodhátunk az előző 

két fejezetben ismertetett adatokra. Ugyanis ha a kétnapos 

szabadidő  előnyösen  hatott a tanulók egész heti állapotára, 

természetes lenne az a következtetés, hogy ez a  hatás  pozi-

tív magára a hét kezdetére, azaz a hétfőre is. Ezt jórészt 

megerősitették az ismertetett mérések is. A hétfőre nézve 

egy sor kérdés merült fel, amelyekre  feleletet  kellett. ke- 

resni. Mindenekelőtt meg kéllett.állapitani, milyen a tanulók 

munkaképessége, minthógy egyesek szerint a hétfői "bémelegi- 

tésre" kedvezőtlen hatást gyakorol a kétnapos megszakitás. 

Olyan nézeteket is hallhattunk, hogy a kétnapos megszakítás 

nagyobb foku felejtésre. vezethet,. s nehezithéti a hétfői mun- 

kát. 

Ezekkel a kétségekké) kápcsolato.san is támadtak Telte - 

vések, amelyek szerint a kétnapos "megszakitás" a munkában 

szükségszerüen nem neheziti jelentősebben a hétfői "bemele-

gitést", s nem vált ki oly fokú felejtést,. hogy hétfőn leiié- 

tetlenné tenné a rendes munkát. 
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A jelzett hipotézisek ellenőrzése. céljából elég sok 

véleményt gyüjtöttünk, S.  megkiséreltük, hogy mérésekkel 

bizonyos adatokhoz juthassunk. 

A gyüjtött adatok ismertetése előtt'ki szeretnénk e-

melni, hogy a veszélyes munkamegszakitások hangsulyozása 

az esetek többségében alaptalan. Nincs itt ugyszólván sem-. 

milyen megszakitás. Azelőtt ugyanis a tanuló tanitáson volt 

szombaton is, és a következő heti,  sőt hétfői feladatokkal 

"tömött táskával" tért haza. /A tanulók elég gyakran jelen-

tik ki, hogy a vasárnapi otthoni kötelezettségek mennyisé-

ge nagyobb, mint a rendes munkanapokon./ Mi mást tehettek, 

mint hogy vasárnap hozzálássanak a tanuláshoz hétfőre. Mun- 

kamegszakitásról tehát szó sem lehetett-.A tanulók. voltak 

ugyszólván a polgárok egyedüli olyan kategóriája, amelynek 

vasárnapra is voltak kötelezettségei: Most a helyzet a ta-

nulók viszonylatában némileg javult,. mert munkakötelezett- 

ségeik mellett szakithatnak némi szabadidőt is  maguknak. Ezt . 

a nézetet. megerősitik a tanulók hét folyamán. végzett. tanulá-

sára vonatkozó ismertetett  mutatók, amelyekből kitünik, hogy 

valójában minden nap.majdném.egyenlete.sen tanulnak azzal, 

hogy csupán vasárnap tanulnak kevesebbet ./21.• táblázat, és a 

3-9. grafikonok/. Eszerint a kérdést :egészében szémlélve nem 

lehet egyáltalán munkamegszakításról beszélni, tehát nagyobb 

mérvü felejtésről,' s a hétfői munkára való bemelegité.ssel 

kapcsolatos nehézségekről sem. Meg.kel.l mégis engedni, hogy 

a globális adatok részben elködösithétik a dolog tárgyilagos 

képét..A tanulók naplóiból kitűnik, hogy jelentős eltérések 

vannak a hétvégi szabadnapok folyamán tanusitott magatartá-

sukról kapott átlagoktól. Vannak tanulók, akik a szabadnapon 
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ugyszólván semmit sem dolgoznak, s ezért náluk joggal vár-

ható a felejtéssel és bemelegitéssel kapcsilatos nehézsé-

gek jelentkezése. A tanulóknak ez a csoportja külön prob-

lémát jelent, amely csupán részben függ össze az uj munka-

szervezéssel. Nem jelenti ez azonban, hogy nem kell a kér-

désre megfelelő figyelmet forditani, az ilyen tanulókat 

rendszeres munkára birni, bár nem voltak ehhez szokva a 

hatnapos munkahét .idején , sem. 

A Tanitóképző Iskola keretében, ahol a tanitás 1967 óta 

folyik ötnapos,munkahétte.l, ankét utján törekedtünk adatokat 

szerezni a hétfőhöz kapcsolódó nehézségekre vonatkozó álli- 

tások indokolt voltáról. A•tanulók válaszái arra mutatnak, 

hogy nagy többségüknél nincs probléma, illetve jelentős kü-

lönbség, s csak csekély kisebbség érez nehézségeket. A ta-

nulóknak mindössze -6,6 %-a jelentette. ki , hogy hétfőn az is-

kolába menetelük nagyobb problémát .jelentett,: mint korábban 

/midőn hátnapos volt a munkahét!., a tanulók 24.%-a szerint . 

most kisebbek a nehézségek, mint azelőtt. voltak, 69,4'.%-uk -

pedig nem érez. jelentős különbséget.. A szülők. véleménye na-

gyon hasonlit a tanulókéhoz.. 3,8 %-uk szerint  könnyebb, 

68,7 -% nem észlel jelentős különbséget.. 

Hasonló kérdésre adtak feleletet az oktatók is , akik 

közül 5,6 % érez most nagyobb nehézségeket, 27,8 % kéveseb.- 

bet, 66,6 %-uk.pedig nem lát lényeges különbséget.. /70; 13/ 

A kérdésekre feleletet kiséreltünk kapni oktatók, szü-

lők és tanulók tömeges megkérdezése utján is. A kérdőivekből 

megállapithattuk, kicsiny azoknak az oktatóknak, szülőknek 

és tanulóknak a száma, akik jelentősebb figyelmet forditanak 

a felejtés kérdésére a kétnapos pihériő. vonatkoz ásában. Az 
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540 megkérdezett oktató közül csupán 31 tekinti ezt a . két-

napos pihenő elsődleges gyengéjének. Tehát a tanulók fele-

désében problémát az oktatók 5,7 %-a lát. 854. szülő közül, 

akik kitöltötték a kérdőivet,.92 tekinti lényeges gyengének 

a felejtést, a szülőknek tehát 7 %-a emeli ki ezt a hiányos- 

Ságot. 1177 tanuló közül 74,. azaz 6,1 % lát ebben problémát.. 

Amint az idézett. adatokból látható, magasfoku korreláció áll 

fenn e problémára tekintettel: a megkérdezett oktatók, szü-

lők és tanulók 6-7 %-a emeli ki ezt a kérdést. Ez a frekven-

cia nem magas,.s hanem lényeges kérdésről lenne szó, nem 

érdemelne különös figyelmet.. Minthogy azonban az oktató mun-

ka kihatásáról van szó, számolni kell vele azzal a törekvés 

s.el, hogy a tanulók kisebb számánál se kerüljön sor a hétvé- 

gi szabadnapokon a munka folyamatosságának teljes megszaki-

tására, hogy ezzel a felejtés lehetősége is a legkisebb mér-

tékre csökkénjen. 

Amint a Tanitóképző Intézetben végzett. részvizsgálati 

és több iskolából beszerzett .tömeges adatokból megállapithát-. 

tuk, bizonyos számu oktató, szülő és tanuló _észleli a hétfői 

felejtés problémáját..Ugyanugy a Tanitóképző Intézetben. vég-

zett..vizsgálat alapján megállapithattuk azt is,.hógy a több-

ség nem érez-semmiféle problémát, tehát a felejtés hatása 

szempontjából sem. Ezért egészen természetesen hát, hogy az 

oktatók jelentős száma az. ötnapos munkahét eredményességének 

értékelésénél kiemelte azt a megállapitását, hogy jobb felké-

szültséget .észlel a tanulóknál.. 701 oktató közül 227 allito.t-. 

ta ezt, ami nem alacsony frekvéncia, mert az oktatók 32,7 

át .teszi ki. Hasonló. véleményt nyilvánito.tták a tanulók is, 

akik közül 154, illetve a kérdőöveket kitöltők 22 %-a adott. 

ilyen értékelést. 
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Abból a célból, hogy az adatok e sokaságát más jelle-

gü ádatokkál is kiegészits.ük, a tanulók szabad- és munka-

szombatot követő hétfői napon tanusitott.magatartása közöt-

ti különbség megállapitására is törekedtünk. A méréseket 

természetesen ugyanazokban  az iskolákban végeztük, hogy a 

többi tényezők hatását a minimumra csökkentsük. A vizsgála- 

tot feladatok sorozatának alkalmazásával végeztük, amelye-

ket a tanulók egyidejüleg, azonos feltételek mellett és 

egyforma időtartam alatt  oldottak  meg. A mérés tömeges volt. 

'4  iskolában, és pedig az Ivo Lola Ribar, Ujváros, Május 25. 

és a csantavéri Nemzeti Hősök Általános Iskólában 48.85 mérést 

végeztünk. A mérésekkel átlagadatokét kivántunk szerezni á 

meghatározott időben helyesen  megoldott feladatok számáról 

/leirás a módszértanról szóló fejezetben/, valamint adatokat . 

a téves megoldások számáról. Abból - a felte..ésből indultunk 

ki, hogy kedvezőbb munkalégkörben a tanulók egyazon időben 

több  dolgozatot  oldanak meg  helyesen,  s ha erre  nem is kerül 

sor, a hibásan megoldott feladatok  száma ugyanezt a jelensé-

get  magyarázhatja meg. A mérést minden esetben ugyanazon osz-

tályokban végez.tük, azonos  körülmények. között... A feladat so-

rozatot ugy állitottuk össze, hogy a nehézségük kiegyensulyo-

zott legyen. A begyakoroltsági tényezőt hásonló jellegü fela-

dat sorozat előzetes gyakorlásával igyekeztünk elháritani. A 

vizsgálatok eredményét a 34.. táblázát,.s a  27. és 28. grafi- 

kon mutatja. 

Ugy a táblázatból, mint a grafikonokból is képet nyerhe-

tünk arról: -hegy a helyesen megoldott :féladatok átlagszáma 

valamivel - nagyobb a szabadszombatot követő hétfőn. Munkaszom- 

bat utáni hétfőn átlagosan 14,8 dolgozatot oldottak meg pozi.- 
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tivén, mig a s .zabadszombat utáni hétfőn az átlag 16,9 

• feladat, tehát 2,1 hél;yesén megoldott feladat a javulás. 

Hasonló irányzatot mutat a hibásan megoldott dolgo- 

zatok számának összehasonlitása is. Munkaszombat utáni 

hétfőn a hibásan megoldott feladatok átlaga 2 , 2 feladat 

volt, mi .g a'másik esetben 1,9 feladatot oldottak meg hi-

básan,.tehát a szabadszombatot követő hétfő munkalégköré- 

nek előnyére mutat a különbség. Ez az eltérés 0,3 hibásan 

megoldott feladatot tesz ki. Ettől az általános irányzat-

tól egyes iskolákban, illetve egyes eredményeknél bizonyos 

eltérések mutatkoznak, amelyek azonban olyan jelentéktele-' 

nek, hogy különös figyelmet nem érdemelnek. /Lásd a 34. . 

táblázatot . . / 

A jelzett populáción az emlite .tt eszközzel és felté-

telek mellett történt mérések alapján kapott adatokból i- 

t élve megállapitható, hogy a globális eredmények megerősí-

tik a feltevést, miszerint a szabadszombiatot követő hétfőn 

a munkafeltételek nem romlottak. Más  eszközökkel és más po-

puláción végzett ismételt mérések hozzájárulhatnak, hogy 

ezt a kérdést is még mélyebben vizsgálják.. Mindenesetre a 

területünkön jelenleg ez a feltevés nem okoz gondot, külö-

nösen ha intézkedéseket teszünk az iránt, hogy  az észlelt 

problémák megoldást nyerjenek azoknál a tanulóknál is, a-

kiknél jelentkeztek. 	. 
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3..2..1.5. Szünidő rövidités.és a tanulók pihenésének  

lehetőségei  

Az ötnapos munkahét területünkön alkalmazott modell-

jeinek, s különösen iskoláink munkanaptárainak ismertetése 

során rámutattunk arra is, miként pótolták a bevezetett 

szabadszombatokat.. Egyben felhivtuk a figyelmet a téli és 

nyári szünidő röviditésének szükségességére is. 

Ezen intézkedés kapcsán arra törekedtünk, hogy minél 

sokoldalubban feltárjuk a következményeit. Ugy tetszett; 

hogy célszerübb a tanulókat tehermentesiteni heti kötele-

zettségeik alól és minden héten 	megfelelő pihenést biz- 

tositani részükre, mint megtartani a sokak szerint indoko- 

latlanul hosszu, három hetes téli szünetet, illetve megma-

radni a nyári szünidő mellett, amely öt nappal  hosszabb  

lesz a jelenleginél,, bár már igy is elég hosszunak tünik. 

Egyébként ugy hisszük nem maradunk egyedül,. midőn azt 

valljuk , . hogy inkább biztositsunk több rövid szünetet, mint 

kevés hosszut .. Z.  Bujasz is  hangsulyozza, hogy "é s s z e - 

r ü b b a munkaidőszakba több  r ö.- 

v i d pihenőt 	iktatni, 	mint ki- 

sebb  s z á m u hosszabbat". /10; 274/. Né-

zetünk szerint ez az elv évi viszonylatban is  alkalmazható,  

bár ez részletesebb tanulmányózás tárgyát is képezhetné. 

3.2.1.5.1. Röviditett téli szünet  

A téli szünet röviditése az ötnapos munkahetü iskolák-

ban nem maradt teljesen visszháng nélkül. Eleget lehetett er-

ről olvasni, különösen a "Vecernje.novosti" cimü, ujságban, a-

hol tulnyomórészt érzelmi alapokon az ötnapos munkahét sürgős 
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bevezetését követelték, mindenképpen egyetlen munkaszombat 

nélkül, azonban azzal,. hogy semmi esetre .s'em jöhet figye- 

lembe sem a téli szünet,. sem pedig a nyári szünidő csökken-

tése. A kérdés nem maradt észrevétlenül oktatóink, a szü- 

lők,,tanulók, sőt egyes szervezetek, illetve intézmények e- 

-lőtt sem. Ahhoz, hogy e kérdésben is megbizható vélemények-

hez juthassunk a kérdőíven, melyen az ötnapos munkahét hát-

rányos jellemzőinek felsorolását kértük, van a téli szünet-

re vonatkozó felelet-változat is. A megkérdezettek feladata 

volt, hogy azt az ajánlott feleletet jelöljék meg, amelyet 

az ötnapos munkahét legnagyobb gyengéjének tartanak. Habár 

a választék-frekvencia közel sem éri el azt a szintet, a-

mely jellemző az ötnapos munkahét pozitiv. sajátságaira /a-

miről a későbbiek során részletesebben lesz szól, ez eset- 

• ben mégis elég magas. Mi több, a választási frekvencia az 

oktatóknál, a szülőknél és a tanulóknál is a legmagasabb. 

Igy a megkérdezett 54 pedagógus közül 111, azaz 20,5 	ezt 

tekinti az ötnapos munkahét legnagyobb gyengéjének. A kér-

désre feleletet adott 854 szülő közül 191, azaz 22,3 A, te- 

• hát a nevelőkkel azonos százalék a hosszabb téli szünet mel- . 

lett van. A tanulók nemlegesen_ nyilatkoztak a téli szünet rö- 

viditéséről. 1177 tanuló közül 395, vagyis 33;5 	ezt a hiá- 

nyosságot helyezi az első helyre. 

A meghallgatásokból nem az ismertetett adatok alapján 

szerezhető benyomást.kaptuk. Bár a tanulók azt mondják, hogy 

"nem lenne rossz, ha a szünet hosszabb maradt  volna,  de ha 

azt a kérdést tesszük fel, hogy hósszabb téli szünetet, vagy 

szabadszombatokat kivánnak inkább, nehéz nagyobb számu olyan 
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diákot találni, akik az ilyen intézkedéssel egyetértenének. 

Legtöbbször azt a választ lehet hallani, amely. ma  már szál- 

- lóigévé vált, s a szabadkai "Ivan Milutinovics" Általános 

Iskola egyik tanárnőjétől származik, aki ezt mondta: "A_sza-

badszombatomat nem adom az egész téli szünetért sem." 

Mindenképpen jó lenne minél többet megtudni a háromhe- 

tes . téli szünet hatékonyságáról a tiznapos szünet viszonyla-

tában. Az a nézet, miszerint a tiznapos, szünet jobb, mint a 

háromhetes, nem alaptalan. Az iskolák, és számos oktató eb-

ben a tekintetben ugyszólván'maradéktalanul egyetértenek. 

Sokan hangsulyozzák, hogy a tanulók a tiznapos szünet után 

pihenten jöttek az iskolába, s a munkából való kikapcsolódás 

foka nem volt olyan nagy, hogy a bemelegités folyamata. olyan 

nehézséget jelentett.  volna, mint azelőtt. 

Egyéb adatok hiányában ebben  az esetben is viszonylag 

kis, s a körülményekhez képest nem  elég teljes mérést végez-

tünk /nem lehetett ugyanis elháritani néhány tényező hatását, 

amelyek ezuttal ellenőrzésünkön kivül estek/. A szerzett ada-

tokat fenntartással használjuk fel. Az iskolák közremüködésé-

vel méréseket végeztünk a munkakörülményekről azon feladatsor 

seg 'itségével, amelyet már, amint erről szó volt, más célra is 

felhasználtunk. A mérést a háromhetes és a tiznapos téli szü-

netet követő napon végeztük. A vizsgálat célja az volt, hogy 

legalább megközelitően megállapithassuk.a tanulók pihentségé-

nek fokát. A felmérést két iskólában /"Szonja Marinkovics" 

és "Kizur István" Általános Iskolában/ a tiznapos szünet után 

végeztük, ellenőrzési iskolaként pedig egy háromhetes téli 

szünetet tartó iskolát vettünk /"Csáki Lajos" Általános Isko-

lát Bács-Topolyán/. A mérést minden iskolában a nap folyamán 
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háromszor az V., V., VII. és VIII. osztályban végeztük, s 

igy a kiegészitő mérés elég tömeges volt. Az összehasonli-

tásnál nehézséget jelentett, hogy az iskolák munkafeltéte-

lei nem minden tekintetben egyenlők, bár nem is különböz- 

nek lényegesen. Az eredmények feldolgozása ugyanugy történt, 

Mint  az előző esetben. Igyekeztünk pozitiv megoldások átlag-

számához jutni, s ennek alapján megállapitani, hogy'vannak-e 

lényeges különbségek. A kapott eredményeket a 35. táblázat 

mutatja. 

Az adatokból nehéz lenne általános érvényü következte-

téseket levonni. Ilyen szándékunka mérés tervezésekor sem 

volt. Kiegészitő adatgyüjtés jellege volt azzal, hogy első 

betekintést adjon e kérdésbe, s további kutatások kiindulá-

si alapjául szolgáljon. 

Egyébként az adatok azt mutatják, hogy a pozitiven meg-

oldott feladatok száma egyes osztályokban azonos, néhol ha-

sonló, de vannak bizonyos eltérések is. A különbségek, figye-

lemmel a nem ellenőrzött tényezők hatásának lehetőségére, 

nem olyanok, hogy bizonyos értékélést lehetne megállapitani 

az egyik vagy másik megoldás javára. Inkább azon hipotézis 

mellett foglalnánk állást, miszerint a pihentség foka tekin- 

tetében lényeges különbségek nincsenek, s a felejtés hatása 

kissé kifejezettebb a háromhetes téli szünet esetében. 

Már emlitettük, hogy néhány iskolánkivüli intézménynek 

is vannak észrevételei a téli szünet tartamának megváltozta-

tásával kapcsolatban. A Gyermeküdülők Igazgatóságának észre-

vételeiről van szó. Ez 'az  Igazgatóság igen szépen berendezett 

üdülőkkel rendelkezik, amelyek nyaralásra és téli üdülésre is 

alkalmasak. Az intézmény munkája kétségtelenül igen hasznos. 
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. táblázat 

FELADATSOR POZIT'IV ÉS HIBÁS MEGOLDÁSAI EREDMÉNYÉNEK 

ÁTTEKINTÉSE A TIZNAPOS ÉS HÁROMHETES TÉLI SZÜNET VÉGÉN A SZA- 

BADKAI SZONJA MARINKOVICS ÉS KIZUR ISTVÁN ISKOLÁBAN ÉS A BÁCS- 

TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ISKOLÁBAN AZ 1970. ÉVBEN 

HÁROMHETES TÉLI 
SZÜNET UTÁN 

TIZNAPOS TÉLI 
SZÜNET UTÁN ISKOLA MEGNEVEZÉSE Pozitiv megoldások 

átlagszáma 
Pozitiv megoldások 

átlagszáma 

SZONJA 	V. 

MARINKOVICS 	VI. 

VII.  

VIII.  

13 - 

16 - 

181 - 

16 - 

ÖSSZESEN: 16 - 

KIZUR 	V. 

ISTVÁN 	VI. 

VII.  

VIII.  

14 . 	- 

14 . - 

18 - 

18 - 

ÖSSZESEN: 16 - 

CSÁKI 	V. 

LAJOS 	VI. 

VII.  

VIII.  

- 12 

. 	 - 14 

- 14 

16 

ÖSSZESEN - 14 
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Elég nagy számu tanulót 

üdülésre vigyék őket az 

szinvonal emelkedésével 

sikerült beszervezniök, hogy téli 

ország legszebb tájaira. 

a tanulók összetétele is 

Az élet- 

állandó- 

an változott pozitiv értelemben. A téli szünet tartamának 

módositásai azonban lehetetlenné tették?az üdülés tömeges 

és sikeres megszervezését. Az alapok nemcsak a téli szünet 

tartama volt, hanem a sokféle időbeli beosztása is. Ezért 

kétségtelenül halaszthatatlan feladat olyan munkanaptár 

megállapitása, amellyel egyöntetü megoldáshoz jutunk a té-

li szünet tekintetében is. 

Már emlitettük az oktató személyzet szakmai továbbkép-

zésével kapcsolatos nehézségeket, amelyek a téli szünet mi-

att támadnak, ami eggyel több érv amellett, hogy ezt a kér-

dést meg kell oldani. 

Végül hangsulyoznunk kell, hogy a téli szünetkérdésé-

nek vizsgálata korántsem teljes, mint ahogyan az országban a 

szünidő kérdése teljességében véve nyilt probléma. Ezen a té-

ren is folytatni kell a munkát. Egyelőre megállapithatjuk, 

hogy nem forognak fenn olyan komolyabb okok, amelyek a kér-

dés elhirtelenkedett megoldására késztetnének, mert minden 

adat arra mutat, hogy a jelenlegi szünet is kielégitő ered-

ményeket nyujt:_,De mindinkább az a nézet válik  uralkodóvá, 

hogy az emlitett okok miatt a téli szünetnek mintegy 15 - nap-

ig kellene tartania. 

3.2.1.5.2. Röviditett nyári, szünidő  

Az ötnapos iskolákban alkalmazott :évi munkanaptár sze-

rint a tanitás öt nappal előbb, tehát szeptember 1-én kezdő-

dik. A nyári szünidő tehát öt nappal rövidebb. Ezt. a kérdést . 
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nem kerülhettük el, midőn a munkanaptárról volt szó, s már 

akkor rámutattunk egyes eltérésekre a nyári szünidő tarta 

ma tekintetében Jugoszláviában, és egyes  országokban, külö- 

nösen a Német Szövetségi Köztársaságban, ahol -a nyári'szüni-

dői napok száma 40 körül mozog, mig Jugoszláviában kereken 

76 nap. A szünidő röviditése nem okoz lényeges változásokat, 

mert a különbség jelentéktelen. 

Más kérdés, mihez  vezetne  az ötnapos munkahét olyan mo-

delljének bevezetése, amely  a tanulók részére az összes szom- 

batokat szabaddá tenné. Ez.a kötelező évi tanitási napok nor-

májának fenntartása mellett valóban bizonyos eltolódást je-

lentene. Nézetünk szerint a kérdést alaposan meg kell vizs-

gálni..Megközeliteni kisérletileg csak kis mintán /talán csak 

egy iskolában/ lenne szabad. Meg kellene vizsgálni a tanitás 

hatékonyságát junius utolsó napjaiban, amikor az éghajlati 

viszonyok nálunk gyakran kedvezőtlenek a nagy meleg miatt, 

valamint, hogy miként jelentkeznék a tanitás kezdete augusz-

tus hó végén, amint ezt egyes országokban alkalmazzák. Meg-

jegyzendő, hogy a kérdés vizsgálata azért látszik szükséges-

nek, mert a külföldi tapasztalatok.'egyszerü átültetése helyes, 

Különböző országokban ugyanis az éghajlati, anyagi, demográ-

fiai és más feltételek eltérőek. 

Különösen érdekes lenne megvizsgálni, miként jelentkez- .  

nék a nyári szünidő meghosszabbitása az egésznapos oktatáson 

alapuló ötnapos munkahét bevezetésével. Ez lehetővé tenné, 

hogy a szabadszombatokat egy nap óraalapjának a délutáni ó= 

rákba való átvitelével biztositsuk, s igy lehetővé válnék a 

tanitás korábbi befejezése, lehet, hogy  'mar junius első nap- 
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jaiban, minthogy egyes nézetek szerint a tanitás junius fo- 

lyamán az időjárási viszonyok folytán már nem elég hatásos. 

Mindenképpen helyes lenne megkisérelni a ma már jól is-

mert hütőberendezések alkalmazását iskoláinkban.. Ilyeneket 

egyébként már mindenütt használnak, ahol felnőttek tartózkod-

nak, csak ott nem gondolnak erre, ahol gyermekeink töltik ide- 

jük javát. 

A nyári szünidő kapcsán végül kiemeljük, hogy az öt-

napos munkahét bevezetésének következményét képező rövidi- 

tés egészét tekintve nem vezet semmiféle hátrányokhoz, s 

vizsgálatok nélkül is megállapitható az intézkedések indo-

kolt, illetve indokolatlan volta. Tehát nem képez semmifé-

le-problémát. 

Másrészt a módositás kápcsán egész sor megoldás kínál-

kozik, amelyeket nem kell fenntartás nélkül elfogadni, hanem 

előző vizsgálatuk szükséges. 

3.2 . .2 . F á r a d t s á g • é s 	i h e'n é s= a z 	o k- 

t a t ó k n á 1 

A fejezet végén futó pillantást kivánunk vetni az okta- 

tó személyzet fáradtságának és pihenésének kérdésére, annak 

az igénye nélkül, hogy akár legvázlatosabb vonalaiban teljes 

jelentőségében ismertetnénk a problémát. Részletekre azért . 

sem térhetünk ki, mert: a kérdés komoly és bonyolult volta a-

lapos, teljes és komplex megközelitését igényli, erre pedig . 

egy amugy is nagy terjedelmü anyag keretében nincs lehetőség. 

Mégis érintünk néhány kérdést, elsősorban  azoknak a sajátos 
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viszonyoknak szemszögéből, amelyeket az ötnapos munkahét 

megvalósitása hoz létre az iskolákban. 

Hans Lilinger "Ötnapos munkahét kockázat nélkül" ci- 

mü müvének már első soraiban az oktatói hivatás kényes és 

fárasztó voltáról ir. A következőket mondja: "Midőn a leg-

több munkás, alkalmazott és tisztviselő ötnapos munkahét-

ben dolgozik, az oktatók is törvénye -s jogot támasztanak er- 

re, valamint az -összes előnyökre, amelyek a meghosszabbitott • 

vikenddel járnak. Az olyan hivatásnak, mint a nevelői, amely 

erős idegfeszültséget és nagy foku fáradtságot vált ki, ko-

runkban a hét végén hosszabb pihenési szünetre van szüksé- 

ge. Egyébként az ötnapos munkahét az oktatók számára s e. jelenti 

azt, hogy két napig mentesek az oktatói feladatoktól. Beszél-

getés során gyakran állapitható meg, hogy számos oktató va-

sárnap munkaasztala mellett ül és hivatalos dolgokat intéz... 

Tehát elegendő  oka van  annak, hogy e tevékenységi körben is 

bevezessék az ötnapos munkahetet". Ugy hisszük, hogy ezekhez 

a megállapitásokhoz nem szükséges magyarázat. Mindannyian tu-

datában vagyunk, mennyi igazság van  ebben  akár az oktatói hi-

vatás kiváltotta idegfeszültséggel kapcsolatos megállapitás- 

ról, akár arról a sulyos igazságról van szó, hogy számos ok-

tató nemcsak iskolai gondjait viszi haza, hanem munkáját is. 

Természetes tehát,  hogy  megoldást kell keresni  a dolgozók e 

kategóriája szabadszombatjának biztositására is. 

Jól tudjuk, milyen jelentősége van annak,  hogy  az oktató 

hivatása gyakorlása közben higgadt és pihent legyen. Az okta-

tó hangulata,  pihent  vagy fáradt volta pozitiv vagy negativ 

hatást gyakorol a gyermekek magatartására is. Offner szerint: 

"...minél fáradtabb a tanitó, annál fáradtabbak a tanulói is.- 
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A türelmetlen - és fáradt tanitó izgatni fogja a gyermeki 

idegrendszert, negativ érzelmeket ébreszt bennük, s kiöli 

az érdeklődésüket." /30; 73/ Ehhez csak annyit adunk, hogy 

az ilyen oktatónak nincs helye az osztályban. De könnyebb 

ezt mondani, mint olyan intézkedéseket hozni, hogy az ok-

tató hibáján kivül erre ne kerüljön sor. Mai körülmények 

között ez a leggyakoribb  eset.  Tehát az érv is olyan megol- 

dás mellett szól, amely az oktató személyzet - részére elegen-

dő és megfelelő pihenést biztosit. 

Röviden külön ki kivánunk térni oktató .személyzetünk 

szerkezetére és e szerkezet néhány jellemző következményé-

re. Közismert, hogy az utóbbi időben az oktatás területén 

mind több nő nyer alkalmazást. A 36. táblázat mutatja az ok-

tató személyzet összetételét, amelyből kitünik, miként áll-

nak e tekintetben a szabadkai kerület iskólái. 

A táblázatból kitünik, hogy  a terület általános és kö-

zépiskoláiban a nők 64 ,.28 %-kal vannak képviselve a férfiak 

35,72 %-ával szemben. Ez a mozzanat még jellemzőbb, ha az ál-

talános iskolai helyzetet nézzük, ahol  a nők 70,33 %-kal, a 

férfiak 29,66 %-kal vannak képviselve. E jelenségnek számos 

előnyös és hátrányos következményéről most nem szükséges be- 

szélnünk, minthogy az a szándékúnk, hógy a kérdést csupán az 

ötnapos munkahét szempontjából világitsuk meg. Köztudott, 

hogy nálunk :a nő még mindig több alapfunkciói i hórdozója:ren-

des  munkaidővel dolgozó  az iskolában, társadalmi munkás és 

önigazgató; gyermekét gondozó anya, a család ellátásáról gon- 

doskodó háziasszony. Ily helyzetben az oktatási dolgozó nő a- , 

1 g várja a vasárnapot,. hogy  ellássa azon  teendőit, amelyekre 
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36. táblázat 

OKTATó.SZEMÉLYZET SZERKEZETE NEMEK SZERINT A 

SZABADKAI ISKOLAKERÜLETBEN AZ 1970.ÉVBEN 

ISKOLA NEME 
Személyzet összetétele nemek szerint 

Férfiak N ő k Összesen 
Szám Szám ~ . Szám 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 440 29,66 1043 70,33 1483 100,0 

KÖZÉPISKOLÁK 257 54,.91 211 45,08 468 100,0 

Ö S S Z E S E N 	: 697. 35,72 1254. 64,.28 1951 100,0 

nem volt ideje hét közben.  Ekkor takarit, főz sokszor több 

napra előre, s számos ház körüli és iskólai.kötelezettsé-

geivel kapcsolatos egyéb munkát lát el. Erről győződhettünk 

meg az oktátók, s köztük nők által vezetett számos munka- 

naplóból. A tanárnőt, ahelyett hogy vasárnap pihenne, kü-

lönböző munkák terhelik, s amint ezt sokan elismerték, a 

legfáradtabbak éppen hétfőn, midőn a vasárnapi "pihenés" u-

tán visszatérnek a munkába. Ugyanerre a jelenségre mutat  Z.  

Bujasz is, midőn azt állitja, hogy a hétvégét ."...a dolgozó 

nők gyakran az elmaradt háztartási munkákra használják fel, 

s előfordul., hogy az ilyen dolgozó nő hétfőn a munkában fá-

radtabb, mint a többi napokon". /10; 359/ Ha éjz igy van, már 

pedig valóban igy van, akkor az oktatók, s különösen az ok- 

tatónő szempontjából sem jelentéktelen az ötnapos munkahét 

kérdése, amely számára - amint ezt a nők is. mondják - lehe- 

tővé teszi, hogy egy nap alatta:el.lása házi munkáját, s leg-

alább egy napja maradjon arra, hogy pihenhessen.. Ezért .ért-. 

hető, hogy a kérdőiveken igen magas gyakorisággal találkozunk 

az ötnapos munkahét javára szolgáló okok között. felsorolt 
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megállapitással, hogy "igy  könnyebben látják el családi 

feladataikat". Ezt az indokot 283 oktató, azaz a megkérde-

zettek 40,4 %-a hozta fel, ami a megkérdezett nők viszony-

latában mintegy 63 %-os frekvenciát jelent, amilyen példá-

ra egyéb esetekben egyáltalán nem találtunk. 

Igen lényeges az oktatók megterhelése megeröltető ta- 

nitási kötelezettségekkel is. Ismert az  az indokolt  igény, 

hogy a tanitási órák normáját szállitsák le az oktatók nagy 

megterhelése miatt. A jelenlegi tárgyi körülmények miatt ez 

nem volt lehetséges. Az ötnapos munkahét bevezetésével azon-

ban egyhatodával csökken a heti órák normája, s ez igen je- 

lentős az oktatók szempontjából is. Igaz, hogy ezt később, 

a hét folyamán ledolgozzák, azonban más jellegü munkával, a-

mely nem oly fáradtságos, mint a tanitás. Nézetünk szerint - 

amint ezt már emlitettük - a tanitási órák csökkentett alap-

ját a szakmai továbbképzés intenzivebb egyéni és kóllektiv 

alakjaival kell pótolni. Ezt oktatási dolgozóink nagyonszi-

vesen teszik magukévá, ha megteremtjük a szükséges feltéte- 

leket. 

Igazuk van azoknak az oktatóknak, akik azt állitják, 

hogy most pihentebbeknek érzik magukat nemcsak hétfőn, hanem 

az egész hét és év folyamán, s megszünt a szokásos évvégi 

idegesség. /8; 14/ 	 . 

Az ötnapos munkahét pozitiv hatása az oktató személyzet-

re, s különösen a nőkre szemmel látható. Igazolták ezt az e- 

lőző fejezetekben részletezett vizsgálatok, amelyek azt álla- 

pitották meg, hogy nem romlottak az oktatási-nevelési eredmé- 

nyek, s.számos kérdésben olyan jobb megoldásokhoz jutottunk, 
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amelyeket elfogadják a szülők, tanulók, és a társadalom 

is. Kétségtelen, hogy ez  mindenekelőtt . az oktatók érdeme. 

Ehhez, akár jelentéktelen mértékben is, hihetőleg hozzá-

járultak oktatóinknak az ötnápos munkahéttel összefüggő 

változott, élet- és - munkakörülményei is. 
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ÖTNAPOS MUNKAHÉT ÉS 

A SZABADIDŐ 

FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE 

TANULÓK ÉS OKTATÓK SZABADIDEJE 

INTÉZKEDÉSEK A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK 

FEJLESZTÉSÉRE 
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4. . 	OTNAPOS 	MUNKAHT 	É 	SZABAD- 

II D  

A szabadidő a mai társadalom legidőszerübb és legbo-

nyolultabb kérdései közé tartozik. Különösen aktuális kér-

dés az ifjuságunk szabadideje..A probléma bonyolultsága és 

terjedelme miatt nincs módunkban a problematikához füződő 

kérdések összességét teljes.terjedelmében feldolgozni.. Ez 

egyébként is külön értekezés tárgyát képezi.. A kérdés azon- 

ban szorosan kapcsolódik az ötnapos munkahét bevezetéséhez 

és végrehajtásához az iskólákban, minthogy ennek. keretében 

a . hétvégi két napos tanitás megszakitáseal tanulóink szabad-

idejének növeléséről. van szó. Ezért térünk ki röviden e kér-

désre, és szemléljük az ötnapos munkahét vonatkozásában. Nem 

elegendő,.hogy tanulóink számára több szabadidőt biztositunk, 

hanem az is szükséges, hogy ezt a legmegfelelőbb módon tölt-

sék el. Igy van-e - mindenekelőt t  ez a kérdés érdekel most 

bennünket. 

Ahhoz, hogy betekintést nyerjünk tanulóink szabadidő 

töltésének módjába, igyekeztünk erről minél —több adatot gyüj-

teni, elsősorban a hétvégi szabadidő. vonatkózásában. E célból 

ankétot folytattunk oktatókkal, szülőkkéi, tanulókkal, meg-

kérdeztünk tanulókat, oktatókat és iskolavezetőkét.. Igen ér-

tékes adatokat nyujtottak a tanulókés oktatók -négy napon át . 

/péntek, szómbat,' vasárnap és hétfő/ összes tevékenységükről 

vezetett naplói. Az  iskolai  oktató.szémélyzéttől szérzett a-

datok igen megbizhatóak,- mert az  iskolák rendszeresen figye- 

lemmel kisérték a tanulóik szabadidő tölté.sét,•s igy betekin-

tést nyertek minden kapcsolatos időszérü problémába. Több 
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szülői összejövetelt szenteltek a kérdésnek, ahol a szülők 

előadták pozitiv, de negativ megfigyeléseiket is. Mindezek-

kel az adatokkal igen gazdag anyaghoz jutottunk, amely ké-

pet nyujt a vonatkozó helyzetről, nehézségekről és pozitiv 

folyamatokról, és olyan intézkedéseket tesz lehetővé, a- 

melyek a tanulók helyes szabadidő töltésének előmozditásá-

hoz szükségesek. 

Az emlitett helyzet bemutatásához tisztáznunk kell a 

szabadidő fogalmát, amit még ma is különböző keppen értel-

meznek. 

4 .1.• A SZÁBADIDŐ FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE  

Ez alkalommal nem kivánunk elidőzni a szabadidő fogal- 

ma körül folyó elméleti vitáknál, s nem foglalkozunk az ösz-

szes irányzatokkal, s a fogalom meghatározásának különböző 

változataival sem.. Világosabb érthetőség végett csak a foga-

lom egyes legjelentősebb jellegeire, s a fogalom legfontosabb 

jelzőire kivánunk rámutatni. 

G.A. Prudenszkij akadémikus szabadidő alatt a rendkivü-. 

li időnek azt a részét érti, amelyet a munkás tanulásra, szak-

mai továbbképzésre, társadalmi tevékenységre, pihenésre, szó-

rakozásra, kulturális-müvészeti tevékenységre, tehát sokolda-

lu fejlesztésére fordit. /97; 11/ 

J. Dumasdier, a szabadidő egyik legismertebb nyugati 

szakértője a következő meghatározást adja:  "A szabadidő olyan 

foglalkozás /tevékenység/ halmaz, amelynek az egyén saját a- 

karatából adja át magát akár pihenés, szórakózás, vagy uj is- 

meretek és készségek szerzése céljából, akár azért, hogy  sza-

badon részt vegyen a társadalmi életben és teremtő munkában, 
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miután felszabadult foglalkozási, családi és társadalmi 

kötelezettségei alól..." /127; 2/ 

Az ifjuság szabadideje fogalmának meghatározásánál 

tulnyomórészt ugyanezen tételekből indulnak ki azzal, hogy 

a tanulóknál a tanitást és a tanulást legtöbbször _ munka-

helyi tevékenységnek minősitik. A szabadidő ;.tehát olyan i-

dőfolyamatként határozható meg "...amely az egyén Viszony-

lag szabad rendelkezésére áll az elsőrendü természetes és 

fiziológiai szükségletek kielégitése, házi és az otthon ré- 

szére végzett munka, a tanitás, és az iskolai felkészülés 

után." /40/a; 100/ A Pedagógiai Enciklopédiai Szótár habár 

leiróan, de igen világosan határozza meg a szabadidő fogal-

mát. A fogalom magyarázata a következő: "Szabadidő - ha az 

egyén teljesen szabad, és az időt teljesen saját kivánságai 

szerint töltheti el és alakithatja magának, nem pedig vala- 

milyen külső szükség vagy elengedhetetlen létszükséglet sze-

rint. Olyan idő tehát, amely alatt a fiatal ember szabad az 

iskolától és iskolai  kötelezettségektől, szabad az esetleges 

kötelezettségektől, amelyeket tőle  a szülők pl. házi és.va-

lamilyen egyéb kötelem folytán megkövetelnek, midőn nincs o-

lyan elfoglaltsága, amelyet  tőle 'a  társadalom igényel, s a-

melyet nem teljesen önként vállalt". /158; 918/ 

Ezen meghatározások alapján világosan megismerhető a 

szabadidő fogalmának lényege. Mégis.meg kivánjuk jegyezni, 

hogy a szabadidő ismertetése során az időnek nemcsak azon ré-

szével fogunk foglalkozni, amely e meghatározások 'szerint szó 

szoros értelemben vett  szabadidő.  Törekedni fogunk annak az 

időnek jellemzőit bemutatni, amely a tanulóknak pénteki ta- 
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nitás befejezéstől a hétfői tanitás kezdetig "rendelkezé-

sére áll", minthogy ennek az időnek kihasználása érdekel 

bennünket. Ezért midőn a szabadidőről, illetve felhasználá-

sáról beszélünk, ezt a tanitáson kivüli időre értjük, bár 

csak viszonylag szabad, minthogy jó részét különböző isko- 

lai, családi, társadalmi, esetleg egyéb kötelmek töltik ki. 

Számunkra azonban a kérdésnek ez a szempontja sem érdekte- 

len. Mi több, nézetünk szerint döntő jelentőségü a teljes 

" rendelkezésre álló" idő helyes felhasználása, hogy nevelé-

si szempontból a legkedvezőbb eredményekhez juthassunk. 

Ma okvetlenül szem előtt kell tartani, hogy az ifju 

nemzedék kialakitását nem lehet kizárólag az iskolában és a 

családban biztositani. A folyamatban mind nagyobb szerepet 

kell kapnia a szabadidőben töltött életnek. Nem csodálható, 

hogy a szabadidő jelentőségét az utóbbi időben mind többet, 

és komolyabb alakban hangsulyozzák. Dr. M. Zvonarevics és 

V. Jerbics szerint "...a szabadidő jelentősége az egyéniség 

fejlődése és léte szempontjából rendkivülien nagy. Az élet 

szükséges dimenziója, amelynek megszüntetése, vagy kímélet- 

len csökkentése csakis hátrányosan tükröződhetik a testi, ér-

zelmi, szellemi és társadalmi fejlődésben. Olyán időszak, a-

mely a fiatálok részére lehetőséget nyujt számos szükséglet, 

hajlam, és érdeklődés kielégitésére, társulásra, társadalmi 

tapasztalatok- szerzésére s az alkotó erő és készségek érvé-

nyesitésére. Másrészt azonban az élet olyan oldala is, amely- 

nek a kereteiben a gyermek és az ifjuság alakitó szereppel 

biró legkülönbözőbb hatásoknak van kitéve. A szabadidő tehát 

erős nevelő erőt rejt magában, olyan összetevők sorával, a-

melyekkel nem bir az  iskola  és a tanulás. /124;. 34/ . 
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A szabadidő jelentőségének süritett és magvas leirásá-

ból megállapitható, hogy a szabadidővel, mint jelentős neve-

lési tényezővel, számolni kell. Minthogy az ötnapos munkahét 

bevezetésével lényegesen növeltük a szabadidő mennyiségét, 

nem lehet mindegy, miként fog ez hatni ifjuságunkra. Ismere- 

tes, ugyanis, hogy amennyiben szervezetten és helyesen töl-

tik el, ugy hatása nagyon kedvező eredményekhez vezethet, de 

ellenkező  esetben fel  kell készülnünk mindenféle elhajlásra. 

4. .2. TANULóINK.:SZABADIDEJE 

4.. 2.1. Á' l t 	a l á n o s 	megfigyelések  

Tanulóink szabadidejének szervezése és végrehajtása 

sokban függ a munkaszervezetek, illetve szülők és gyermekek 

szabadidejének összehangoltságától. A kérdésről begyűjtött. 

adatok arra mutatnak, hogy bizonyos erőfeszitéseket tettek 

már az összes munkaszervezetek munkaidejének összehangolása 

érdekében, ami azonban akár tárgyi, akár alanyi okokból ed-

dig nem valósult meg teljesen. Minthogy az eddigi intézkedé-

sek még nem adtak kielégitő eredményeket, a kérdést a községi 

képviselő-testületek napirendjére kell  ismét tüzni, s ezeknek 

a szerveknek.hatékony intézkedései szükségesek. "A község és 

az áttérés az ötnapos munkahétre" cimmel tartott  tanácskozás  

anyagában a kérdésről ez áll: "A községi képviselő-testületek 

gyakran nem használták ki megfelelő mértékben törvényi fel- 

hatalmazásukat a gazdaság terciális szektorai és gazdaságon 

kivüli tevékenységek munkaidejének egyeztetésére az elsődle- 

ges és másodlagos tevékenységekben alkalmazottak  szükségletei- 
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,vel. Ugy látszik, hogy  a  munkaszervezetek gyors áttérése az 

uj munkaidőre sok községi képviselő-testületet szervezeti és 

személyzeti szempontból felkészületlenül talált arra, hogy 

megküzdjenek a  kölcsönös függőségben lévő tevékenységek mun-

kaideje összehangolásának érzékeny problematikájával"., /128; 

52/ Ezuttal is meg kivánjuk emliteni, hogy nézetünk szerint 

ugyszólván lehetetlen az összes munkaszervezetek és szerveze- 

tek munkaidejét összehangolni az iskolák munkájával. Ezért 

talán legelfogadhatóbb lenne iskoláink munkájában olyan mo-

dellt alkalmazni,  amely megszüntetné, amint erre már utal-

tunk, a fennmaradt egyetlen munkaszombatot is, azzal, hogy e- 

zen a napon az iskolában különböző tevékenységek folynak, s 

mindazok a tanulók, akik kivánják, avagy akiknek a szüleik el-

foglaltsága ,miatt kedvezőbb,  a szabadidőt szombaton az isko-

lában tölthetik. 

Már előbb hangsulyoztuk, hogy a gyermekek "gondozása" 

szombaton, amikor nincs tanitás /s többnyire nem szerveznek 

más tevékenységeket sem/ a területünkön nem jelent problémát, 

minthogy °igen csekély azoknak a gyermekeknek a száma, akik 

ezen a napon felügyelet nélkül maradnak. Csekély számuk elle- 

nére azonban hangsulyozni kell, hogy a közösség köteles gon-

doskodni ezekről a gyermekekről. Ezért a napköziknek foglal-

kozniok kéne ezzel a problémával, és fel kellene karolniok e- 

zeket a gyermekeket szombaton  is. Ezt egyes esetekben már meg 

is tették. Vannak olyan nézetek is, amelyek szérint ez az is-

kola kötelessége.' Az iskolák azonban,nem igy gondolkodnak. Az 

oktató személyzet azt tartja, hogy a  szábádszomba.t számukra is 

szabód, s hogy szükség esetén hajlandók szombaton  is dolgozni 
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/és sokan meg is teszik/, ami azonban nem lehet a kötelessé 

gük. - Egyébként minden pedagógusnak az a véleménye, hogy gon-

doskodni kell a felügyelet nélkül maradó gyermekekről, s a 

többi tanulók tevékenységéről is, ami azonban nem lehet ki- 

zárólag a nevelők kötelessége. Nézetünk szerint az oktatók-

nak igazuk van, midőn azt követelik, hogy a gyermekekről va-

ló gondoskodás ne legyen mindig csak az iskola és az. oktatók 

problémája, hanem váljék társadalmi problémává is. Valóban, a 

szabadidő gondja legyen az egész társadalmi közösség dolga,  a-

mely ennek az igen jelentős problémának a. megoldását nem he-

lyezheti kizárólag önkéntességi alapokra. Szervezett,- szilár-

dan megalapozott intézményes megoldások szükségesek, de nem 

zárható ki az- öntkéntes munka sem, amely igen szükséges, s 

nemcsak jelentős, hanem nevelési szempontból kivánatos is. 

A tanulók szabadideje kérdésének vizsgálatánál ki kell 

emelni azt a gondot okozó jelenséget is, hogy nem számolnak 

a szabadidő szükségességével a fejlődésben lévő gyermekeink- 

nél. Gyakran tulterhelik őket házi feladatokkal, s ennek meny-

nyiségét a két hétvégi szabadnap előtt még növelik, "mert a 

tanulóknak akkor elegendő idejük van a munkára". Nem vagyunk 

hivei annak az álláspontnak, hogy a tanulókat e napokon men- 

tesiteni kellene minden kötelezettség alól, de nehezen tudunk 

megbékélni egyes tanulóink helyzetével , akik tulsokat dolgoz-

nak, amint erről naplóik, és beszélgetéseink során maguk is 

szóltak. Nálunk is ugyanaz történik, amit egy vizsgálat során 

/amely folyamatosan tart/ az.egész Horvát Szocialista Köztár-

saság területén megállapitottak, hogy ugyanis "a vizsgáltak 

szüleiknél többet, 10 órát is dolgoztak, illetve  évi munkaát- 
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laguk megfelel az ipari munkások munkaidejének a XIX. szá-

zad végén". /40/A; 115/ Ez rendszerint a szakközépiskolák-

ban történik, ahol a gyermekeket sok órával és a házi fela-

datok tömegével terhelik. Nem akarjuk a tanulókat "védeni", 

teljes "tehermentesitésük" mellett sikra szállni, mert erre 

nincs szükség. Sokukat kivánatos volna komolyabb és hatéko- 

nyabb munkára serkenteni. Tény azonban, hogy a tanulókegy 

részét annyira megterhelték, hogy szabadidejükről nehéz len-

ne beszélni, illetve ez még az iskolai röviditett munkahét 

bevezetése mellett is minimális. 

Külön kell felhivni a figyelmet az utazó tanulóinkra. 

A nemrégen folyt vizsgálattal állapitottuk meg, hogy terüle- 

,tünkön igen nagy az utazó tanulók száma. Gyakran kénytelenek. 

nagyon korán kelni, s későn érnek haza. /A vizsgálattal kap-

csolatos naplóik ezt igen szemléletesen fejezik ki./ Lehető-

ségek szempontjából ezek a tanulók a szabadidő tekintetében 

többi társaiknál kedvezőtlenebb helyzetben vannak .  Naplóik-

ból kitűnik, hogy alig várják a szombatot, hagy legalább ak- 

.kor kialudják magukat. Felkelésük ideje e napon jelentősen 

kitolódik. 

Környezetünkben a tanulók jórésze iskolai központban 

lakik, szüleik pedig a közeli környéken. Miután kivánatos, 

hogy a tanulók minél gyakrabban érezzék a kellemes családi 

környezetet, s idejük egy részét családjuk körében töltsék,. 

észlelhető, hogy sok ilyen gyermek/minthogy két szabadnap- 

ja van/ pénteken haza utazik mert két napra ez "kifizetődik". 

Nézetünk szerint ez a lehetőség a szabadidő folyamán a helyes 

nevelési hatás szempontjából jelentős mozzánat. 
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Általános jelenségnek tekinthető tény, hogy számos jel 

a szülők és tanulók felkészületlenségét mutatja arendelke-

zésre álló szabadidő helyes megszervezésére. A szülők és 

tanulók naplóiból; a kérdőivekből és a beszélgetésekből 

megállapitható, hogy egyes tanulók nem látnak tanuláshoz 

pénteken, sem szombaton, hanem legtöbbször vasárnap este, 

sőt hétfőn hajnalban. Másoknál észlelhető bizonyos munka-

rend, ezt azonban állandóan változtatják. Ez különböző ala-

kokban jelentkezik. A tanulók napról napra rendszerint kü-

lönböző időben fekszenek és kelnek.  Az étkezés is hol tul-

korán, hol tulkésőn történik. Egyszóval határozottan állit-

ható, hogy számos tanulónak egyáltalán nincs napi beosztá-

sa. Minden terv nélkül, ösztönösen történik. 

Tudatában vagyunk, hogy manapság nehéz változatlan napi 

ritmust állandósitani, oly életritmust, amelytől nem térné-

nek el semmi áron. Tény azonban, hogy az állapot, amelyet a 

naplók is meggyőzően igazolnak, s amelyben a tanulók élete 

folyik, nem lenne türhető. Arra van szükség, hogy a szabad-

szombattal "nyert" időt tervszerübben, szervezettebben  és 

rendszerezettebben használják fel  a tanulók, amint  ezt az  

ésszerű tanulás kapcsán  T. Grgin hangsulyozza, midőn igy ir: 

"Nemcsak azt kell tervezni, hogy mely tartalmakat sajátitjuk 

el, s mikor és hol fogunk tanulni. Be kell tervezni egyéb na-

pi tevékenységünket is, hogy ne kerüljön sor eltérésre a meg-

állapitott tanulási tervtől." /33; 35/ 

A tanulók hétvégi tanitási időn kivüli szabadidejének 

szervezése terén általános jelenség, hogy hihetetlen "szürke" 

a tanulók tevékenységi', választéká. Alig öt-hat féle tevékeny- 
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séggel töltik a tanulók szabadidejüket, s hangsulyozni 

kell, hogy ezek is igen egyoldalu tevékenységek, amelyek 

a szabadidő helyes szervezésének legminimálisabb normáit 

sem képesek kielégiteni. Nézetünk szerint ez alapvető prob-

léma,-amelyre igen nagy figyelmet kell forditanunk abban a 

törekvésünkben, hogy az ötnapos munkahétnek az iskolákban 

történt bevezetésével kinálkozó lehetőségeket a legjobban 

használjuk ki. 

4.2.2.A 	ta 	nulók 	t .e  v é k 	e n y s é  

g" e  

A tanulók alapkötelessége mindenképpen a tanulás, a-. 

melyre megfelelő figyelmet kell forditaniok. A 21. táblázat 

a tanulás napi mozgását mutatja. Észlelhető, hogy a tanulás 

naponta mintegy 2 1/2 órát .tart, kivéve a vasárnapot, midőn . 

az összes iskolafajoknál 1 1/2 órára csökken. Ennek a tanu- 

lásra forditott időnek egyes. nézetek szerint elegendőnek kel-

lene lennie. Érdekes megjegyezni, hogy a tanulás tartama te-

kintetében majdnem ugyanezeket az értékéket kápták a már em-

lített, a Horvát Szocialista Köztársaság iskoláiban végzett 

vizsgálat során is. A vizsgálati jelentés kiemeli, hogy a 

tanulók hetenként 15 órát tanulnak, ami azt .jelenti., hogy a 

tanulás napi átlagá 2 óra 8 perc', tehát kevesebb,' mint a te-

rületünkön. Nem ebben látjuk az alapproblémát, hanem abban, 

hogy a munkanaplók szerint  a  tanulóknál, igen kevés kivétel-

lel, nem lehet a rendszeres tanulás kialakult szokásairól be-

szélni, ami alátámasztja azt a fent kifejezett állítást,. mi 

szerint a tanulóknál nem alakult ki a.szükséges napirend. E 

kia°r2 AT f?LA TUDONIAN'YLGYUVS  
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tekintetben tehát,. az alaptevékenység eredményesebb ellá-

tása érdekében, s a szabadidő elfogadhatóbb eltöltése cél-

jából továbbra is segitséget kell nyujtanunk a tanulóknak 

/bár jelentéseik szerint egyes iskolák ezt már a multban is 

megtették/ a munkájukat megkönnyitő tanulási szokások kia- 

lakitásához'. 

. Vizs:gálataink kezdetén' érdekelt bennünket , . miként és 

mennyit.segitenek tanulóink szüleiknek a házi múnkák ellá-

tásában. Feltételeztük, hogy egyes. szülők azért szállnak 

sikra az ötnapos munkahét meflett, hogy lehetőségük nyiljék 

gyermekeik munkaerőként való kihasználására. Különösen sok 

szor hangzott.. el az a vélemény, hogy e jelenség falun vált 

gyakorivá. Tanulóink naplóiból kitünik, hogy a gyermeki. mun- 

kaerő "kizsákmányolása" nem forog fenn. Inkább arról lehetne 

szó, hogy elég sok tanuló nagyon keveset: segédkezik a házi 

munkában, s nem észlelhető, hogy a tanulóknak is vannak házi 

munka kötelezettségeik. Ha vannak 'ilyen esetek, ezek elég 

ritkák. Hangsulyozni kell, hogy különbségek. vannak a falusi 

és városi gyermekek között... Mig falun a naplókból gyakrabban 

tünik ki, hogy a tanulók részt vesznek a munkában, addig vá-

rosban ez igen kis mértékü, és ritkán fordul eló. 

Külön kell kiemelnünk a különbséget a' fiuk és lányok -  

között.. Mig a leányok:rés .zt .vesznek bizónyos házi munkákban, 

igy lakás takaritás, főzésben segédkezés, mosogatás, élelmi-

szer vásárlás, háziállatok etetése, stb., addig a fiuk 'nap- 

lóik szerint kevesebbet dolgoznak  otthon. Ez .a különbség any-

nyira fettünő, hogy külön kihángsulyozásra szórul.• 
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Bizonyos családi munkák ellátása tekintetében tehát 

az állapítható meg, hogy nem észlelhettük a•tanulók tiltott 

kihasználását, a probléma tehát más megvilágitásban jelent-

kezik. Abban ugyanis, hogy a szülők a legtöbb gyermeket egy-

általán nem használják fel házi munkára, továbbá abban, hogy 

e felhasználásban megengedhetetlen eltérés mutatkozik a fiuk 

és leányok között.. Nézetünk szerint okvetlenül fel kell hiv-

ni a szülők figyelmét arra, hogy rossz szolgálatot tesznek a 

gyermekeiknek, midőn  mente.sitik őket az összes házi kötele- 

zettségek alól "csak azért;: hogy elegendő idejük legyen a 

tanulásra".  

Tanulóink naplóiból észlelhettünk egy viszonylag kedve-

ző tényt is. A  tanulók által olvasásra forditott idő  naponta 

átlagosan 55 percet tett ki a vizsgált .időszákban: Ez körül-

belül megfelel nyilatkozataiknak is, kisebb eltérésekkel. Az-

zal a kiegészitő vizsgálattal, amelynek célja közelebbi  és 

részletesebb adatszerzés volt a tanulók olvasásáról, megál- 

lapitottuk, hogy  az olvasásra forditott időnek mintegy 2/3-át 

a tanulók az un. "szennyirodalom"'olvasásával töltik. Ennek 

az irodalomnak káros hatásáról nem is kell beszélnünk, mint-

hogy ez mindenki  előtt világos,  azonban lépéseket kell tenni 

annak érdekében, hogy ezt  az időt  hasznosabb célokra használ-

ják a tanulók, s ez mindánnyiunk feladata.."A szabadidőnek 

lyen és hasonló célokra való "pazarlása" több kárt,. mint hasz-

not hoz". 

trdekes, hogy elég sok tanuló, városbán és falun egya-

ránt, olvassa a sajtót, bár hángsulyozni kell azt  is,  hógy a 

tanulók naplói szerint bizonyos számu tanuló /több mint 50 %/ 
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a vizsgált 4 nap alatt ujságot egyetlen egyszer sem vett 

a kezébe. Alapos tehát az a feltevés, hogy mig bizonyos 

számu tanuló olvas ujságot, a többség nem teszi ezt.  Mint- 

hogy az általános iskolák felsőbb osztályainak, valamint a 

középiskoláknak tanulóiról van szó, ezt  igen  komoly prob-

lémának kell tekinteni. Az észlelt :jelenséget : tanulmányoz-

ni kell, s amennyiben nagyobb mintán, nagyobb időközben 

történő vizsgálat is megerősiti, hatásos intézkedéseket 

kell tenni a sajtó rendszeres olvasásának szokásossá téte-

le  érdekében. Megbocsájthatatlan mulasztás lenne, ha meg-

engednénk, hogy fiataljaink elhagyják az iskolapadokat :a-

nélkül, hogy szokásukká válnék a sajtó figyelemmel kiséré- 

se. 

Kisebb mintán bizonyos  számu tanuló meghallgatásával 

kivántuk megtudni, a sajtóból mi érdekli leginkább a tanu-

lókat. Az igy  nyert adatokalapján sem lehetünk megelégedet-

tek. A tanulókat a sajtóból leginkább a sztripek, a humor-

rovat érdekli, a leányok a divatmelléklete.t, a fiuk tulnyo- 

mórészt a sportrovatot olvassák, s mindanyian utalnak arra, 

hogy a TV müsor érdekli.őkét:. Habár a figyelemmel kisért ro-

vatok választéka egyoldalu, mégis pozitív ténynek tekinthető,  

hogy ezek a tanulók naponként,. rendszéresen ujságot vesznek  

a kezükbe. Feltehető, hogy a tanulók érdeklődése . fokozatosan  

kiterjed a tulnyomóan szórakoztató jellegü rovatok mellett. 

az  .egyéb területekhez tartozó cikkekre is.  

A•televizió nézés a legnagyobb számszerü gyakorisággal 

és időráforditással járó tevékenységek közé. tartozik. Való-

ban csak igen ritkán találkoztunk olyan tanulói naplóval, a- 
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melyben a négy nap folyamán egyetlen egyszer sem fordult 

elő a televiziózás. Az észlelt ilyen esetek is elsősorban 

falusi területen-merültek fel. Igy pl. valamivel gyakoribb 

volt Csantavér területén. Egyébként majdnem minden naplóban 

azt látjuk, hogy gyakran és soká, talán néha megengedhetet-

lenül soká, nézik a televiziót. Hosszas televiziózás alatt 

értjük azt is, hogy gyakran a késő éjszakai órákig, mi több, 

éjfélig, s ez után is a képernyő előtt ülnek. A kiválasztott 

minta szerint, a vizsgált időszakban, a televiziót naponta 

majdnem teljes 2 órán át /1,9'óra/ nézték. Ez tulságosan sok 

még akkor is, ha  tudjuk,  miszerint a televizió nézése arra 

az időre esik, amikor a tanulóknak legtöbb a szabadidejük. 

A 2 óra körüli átlag nagy mértékben elködösiti az át-  

lagtól való eltérések sokaságát. Ide tartoznak azok a tanu- 

lók is, akik egyáltalán nem néztek televizió müsort. De volt 

elég sok olyan eset, hogy a tanulók 3 teljes órát töltenek 

a képernyő előtt /majdnem  a legnagyobb frekvencia/, egyes 

esetekben pedig naponként .5 órákat is. Ezt a jelenséget tul- 

zottsága ellenére is bizonyos szempontból pozitiv irányzat-

nak tekinthetjük, mert a televizió igen hatásos oktató-nevelő 

eszköz. Minthogy  ez a  jelenség igen gyakori, megkiséreltük'a 

képernyő előtt töltött időt  összehasonlitani a'teIevizió 

programmal. Megállapithattuk, hogy bizonyos pozitiv irányza-

tok mellett vannak problémák is. Arról van ugyanis szó, hogy 

a tanulók igen gyakran azokat  az adásokat nézik, amelyek szá-

mukra legkevésbé hasznosak/gyenge minőségü filmek, szórakoz-

tató adások, stb.!. 

Külön kell felhivnunk a figyelmet arra a jelenségre, 

hogy sok esetben a televizió uralkodó tevékenységgé vált. Kö-

rülötte mozog a napi élet ritmusa. Miatta halogatják a tanu- 
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lást, fekszenek későn, hanyagolják el a vacsorát, stb. Ha 

már igy van, el ne mulasszuk, hogy részünkről megtegyünk 

mindent .annak érdekében, miszerint a televízió valóban mind 

nagyobb mértékben olyan eszközzé váljék, amely a lehető 

legmagasabb szinten foglalkozik a fiatalok problémáival, s 

mindinkább hozzájárul az ifjuság kialakitásához is. Más 

részt mi pedagógusok is fordits.únk nagyobb figyelmet a ta-

nulók irányitására a televizió müsorok 'helyesebb hasznosi-

tása terén, s ne forduljon elő, hogy a képernyőt sokat né-

zik, azonban keveset "látnak". 

Sokkal kisebb mértékben•kisérik figyelemmel a rádió a-

dásokat. Ha hallgatják is, a szórakoztató müsorok érdeklik 

a tanulókat..Ugy látszik, hogy a te.l.evizió jelentós mérték-

ben háttérbe szorítja a rádiót.. 

A mozi is mindinkább nézőket..veszit a te.levizió miatt, 

de lehet,. hogy más okból is. A meghallgatottaknak csupán 15 

%-ánál találkoztunk mozilátogatás jelzésével, azzal a meg-

jegyzéssel, hogy olyan napokról. volt szó, midőn leginkább 

látogatják a mozielőadásokat.. 

A szinházlátogatás még ritkább, bár az .iskolák /lega-

lább is néhány/ szervezetten t.e.vékénykednek a szinházkultu-

ra terjesztésén a tanulók körében. Egyes iskolák .éves bér- 

leteket váltanak az összes előadásokra. Ezt. sok tanuló 

használja fel, s igy javul a szinházlátogatás. Voltak olyan 

esetek is, hogy egyes. iskolák .k ..éves. bérletet.  váltottak a nem-

anyanyelvü összes előadásokra olyan tanulók részére, akik 

maguk szereztek bérletet az anyanyelvükön tartandó előadá-

sokra. Ezzel hozzájárultak a másik nemzetiség kLilturértékei- 

nek jobb megismeréséhez, ami nevelési szempontból kedvezően 
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tükröződik, különösen a kétnyelvü területünkön. 	. 

A begyüjtött anyagból a tanulók bizonyos érdeklődését 

állapithattuk meg a sport tevékenységek iránt is, habár az 

eredménnyel egyáltalán nem lehetünk elégedettek. A sport 

iránti viszony adatainak gyengesége részben az adatfelvéte-. 

li időszakkal magyarázható /január hó/. Bár ez nem szolgál-

hat igazolásul, minthogy a téli sportok éppen olyan fonto-

sak, mint az év folyámán üzött egyéb sportágak. A kérdéssel 

kapcsolatosan is azt észlelhettük; hogy a tanulóink többet 

kisérik figyelemmel a sportot,. mint üzik maguk, amit semmi-

képpen sem értékelhetünk előnyösen. Testedzést t anitás'a-

latt az órák keretében üznek /ez pedig a tornatermek és 

sporttárgyak hiányában minimális!, mig abban az időszakban, 

midőn a  tanulóknak  legtöbb a szabadideje, e téren keveset 

tesznek. Ha az egyéb értékelések és megállapitások hidegen 

is hagytak bennünkét., ez a jelenség okvetlenül gondot  okoz.  

Egészben véve megállapitható., hogy a tanulók tulnyomó-

lag ugy nevezett fogyasztói  tevékenységekkel foglalkoznak. 

Legtöbbször passziv szemlélői annak, amit számukra rendez-

nek, ahelyett., hogy maguk tevékenyen részt vennének az egyes 

tevékenységekben, hogy_ maguk cselekedjenek, teremtsenek, al-

kossanak: Ezek sokkal hasznosabb és elfogadhatóbb tevékeny-

ségek lennének. A tanulóknak a tudományos, kulturális-müvé- 

szeti, müszaki, sport- és egyéb ágakban való aktiv részvéte-

lére irányuló intézkedések nem hiányozhatnak a szabadidő 

helyes felhasználásának fejlesztésére irányuló terveinkből, 

s ezzel együtt az ötnapos munkahét elgondolásának -minél tel-

jesebb végrehajtásából sem.  
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'+.2.3.A ' 	t a n u ló i 	tevékenységek  

t e r ü l e t i j e 1 1 e g e 

Az előző fejezetből könnyen következtethető, milyen 

jellegü terület szükséges tanulóink szabadfoglalkozásához, 

illetve hol töltik a szabadidejüket. Arról van szó, hogy a 

heti, javarészt zárt helyiségben folyt munka után a tanu-

lóknak szabadidejüket .a két szabadnap folyamán künn, zárt 

helyen kívül, az üde levegőn kellene tölteniök. Erre . sajnos 

• kevés lehetőség kinálkozik. A tanulók idejük javát zárt 

helyiségben töltik, és pedig nagyobbára otthon. Ugy látszik, 

hogy ebben az esetben is általános jelenségről van szó, mert 

a tanulók szabadidejének szentelt anyagokban ez a megállapi- 

tás általános jelenséget képez. Igy  az egyik 	műben 

erről a következőket olvashatjuk: 

"Már előbb figyelmeztettünk a kedvezőtlen helyiségi 

szerkezetre, s a szabad levegőn tartózkódás elégtelen voltá-

ra. Ha ehhez hozzátesszük a tényt, hogy a szabadidőt .java-

részt .passziv módon töltik, ugy a figyelmeztetések ujabb érv-

hez jutnak.  Valóban, ha a szabadidőn ki .vül az életet alvás-

sal, táplálkozással, tanulással és iskolában üléssel töltjük, 

a szabadidőben pedig aktiv sportolás és hasonló játékok  he-

lyett leginkább a televizió képernyőjét figyeljük, vagy hiva-

tásos, félhivatásos énekesek,.átléták vagy labdarugók fellé-

pését nézzük, sztripeket olvasunk, moziban ülünk, beszélgetünk  

és csevegünk, ugy elkérülhetetlenül gyengül az egészségünk és 

testi erőnlétünk." 	. 

A helyzet követkézményei már mutatkoznak. Számos egész-

ségügyi mutató szerint .gondot okozójelenségek észlelhetők fia 
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talságunk fejlődésében. Szükségtelen emliteni a sorozó bi-

zottságok és rendszeres orvosi vizsgálatok megállapításait, 

minthogy mindannyiunk előtt ismertek az igen komoly jelen-

ségek. Vizsgálatunk erre a mozzanatra is kitért, amely a 

helyzet romlására mutat..A probléma méretei sokkal nagyob-

bak, mint ahogyan az. első pillantásra látszik. Figyelmezte= 

tő.ek az egészségügyi szervek jelentései is, amelyek -a gyer-

mekek szellemi és testi. egészségének olyan zavaraira mutat-. 

nak, mint a fogyás, sápadtság, étvágytalanság, izomatónia, 

rossz tartás, figyelem és emlékezés csökkenés, magatartás 

változások,.stb.• 	. 

A hétvégi  kirándulás nálunk még sajnos igen r itka je- - 

lenség;- habár. ennek a feltételei rendkívül kedvezők; akár a 

közeli, akár a távoli környéken... Kár, hogy ezeket a.lehető-

ségeket csak kivételesen. használják ki. 

-Az olyan tevékenységi szokások kialakitása, amelyek a 

szabadban, nyilt területen végezhetők,' nemcsak kömoly peda-

gógiai feladat,  hanem - amint  már láttuk, még komolyabb egész-

ségügyi probléma. A probléma megoldásának halogatása mivel 

sem indokolható- . 	. 

4.2.4. A 	nevelési 	alaptényezők  

szerepe. . . .a  . . .s . z . e . r: v e z e . t
,  t.. . . .s z ..a - 

b a d i d"ó 	t :ö l t 'é s` " f e -  1 té t :e l .'e i ri e k 

ki a l a k i t"a" s á b a n 

Számos tényező foglalközik,. illetve ke lene, hogy fog-

lalkozzék tanulóink szabadidejének kérdésével. Csak egyesek- 

nél időzünk el, és pedig azoknál, amelyeket e .tekintetbén a 

legfontosabbaknak tartunk. 
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Az első helyen a családot kell emlitenünk. Egyéni né- 

, zet.ünk, hogy a család helyettesithetetlen a gyermek egyé-

niségének kialakitása szempontjából, tehát a szabadidő 

helyes eltöltéséhez szükséges feltételek és szokások  tekin- 

tetében is. Hangsulyozzuk pedig ezt azért, mert a szülők 

szerepéről az if.juság nevelésében bizonyos kétségek merül-

tek fel /s merülnek fel ma is/. Nézetünk szerint a család 

pótolhatatlan nevelési tényező, nem helyettesitheti a leg-

jobb társadalmi intézmény sem /bár ezek léte és terjeszté-

se éppen.a család megszilárditása végett szükséges!, ezért 

mind nagyobb jelentőséget kell a családnak tulajdonitani, 

és lehetőségeket találni arra , hogy a gyermek elég sok i-

dőt tölthessen családi környezetben. Nézetünk szerint /bár 

sokan nem igy gondolkodnak/ az ötnapos iskolai munkahét e-

gyik legnagyobb előnye az, hogy több lehetőséget nyujt a 

család pozitiv befolyására tagjaival, tehát a gyermekekkel 

szemben is. 	. 

Ebből az állásfoglalásból kiindulva megelégedettséggel 

volt megállapitható, hogy iskoláink többsége megértette, 

hogy segitséget kell nyujtania a családoknak e kényes sze- 

repük minél eredményesebb te.ljesitéséhez. Az ötnapos munka-

hétnek s a szabadidőnek szentelt szülői értekezletek egész 

sora, a közvetlen kapcsolat a szülőkkel, a jól szervezett 

"Szülők Iskolája" a Munkásegyetem keretében - mindezek csak 

egyes olyan intézkedések, amelyek a  család segitését szolgál-

ják. Ennek a tevékenységnek erősitése és kiterjesztése nem 

hanyagolható el. 
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Egyes nézetek szerint az iskolának nem kellene sokat 

törődnie a tanulók szabadidejének megszervezésével, mert un. 

területi egyhanguság jöhet létre. Valószinüleg kivánatos 

lenne a gyermekek szabadidő töltési helyének nagyobb.válasz-

téka, s ezzel az iskola szerepe is módosulna. A mai viszo-

nyok között szó sem lehet arról, hogy az iskola ne foglalkoz-

zék a gyermekek részére, és a gyermekekkel való különbözőt 

vékenységek szervezésével. Minden elismerést megérdemel az, 

hogy iskoláink megértették e feladatukét, mi több, elmondha- 

tó, hogy más területek_ iskolái előtt példaképül szolgálhatnak. 

Meggyőzően szól e mellett az  a tény, hogy ezen érdemekért 

két legfelsőbb szövetségi elismerés /"Kurir Jovica" szobor/ 

került a területünkre. Az ötnapo s.munkahét, azaz a'szabad-

szombat bevezetése folytán létrejött uj'feládatokról van szó. 

Ma ritka az olyan iskola, amely a tanulók előtt: a szábadszom-

baton nyitva áll /bár vannak erre példák/. Lehet, hogy a je- 

lenlegi.viszonyok között. ezt  nehéz - megvalósitani. Azonban 

jelentős azoknak a tanulóknak száma, akik segitséget igényel-

nek a szabadszombát megszervezésében /a megkérdezett 1259 ta-

nuló.  közül 592, azaz közel 50 %/, s az. előző fejezetben rész-

letezett adatokat  tartva szem előtt tényleg felmerül a kérdés, 

hogy hát hol gyülekezzenek a tanulók, hiszen az 'iskolák kapu-

it legtöbbször már péntek délben bezárják, s csak hétfőn reg-

gel. nyitják ki. Ugy gondoljuk, hogy az iskolák nem maradhat-

nak szombaton kihasználatl.anul.•Akármilyenek is, de iskoláink-

nak akad valamilyen mühelye, laboratóriuma, könyvtára és olva-

sója, tornaterme, sporttere, stb.. Lehetővé kellene tenni, hógy 

a tanulók, érdeklődésüktől függően, bizonyos tevékenységekbe 
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kapcsolódva. szabad _választásuk szerint összejöjjenek. Más 

kérdés, kinek kellene velük lenni, ki foglalkozzék velük. 

Nézetünk szerint szombatonként a nevelők egy része mellett, 

kiknek ez munkanapjuk lenne /mert munkaszombat nem léteznék/, 

eljönnének az iskolába hivatásos, vagy önkéntes alapon szü-

lők, polgárok, szakemberek, ifjak, és más aktivisták, akik 

szivesen foglalkoznának a gyermekekkel, s ilyen tevékenység-

re képesitést is  kapnának. Arra kellene törekedni,  hogy  az 

önként vállalkozók elismerésnek tekintsék a foglalkozást a 

gyermekekkel, amint ez egyes környzetekben már történik. 

A gondoskodás tanulóink szabadidő  töltéséről nem kórlá-

tozódhatik csupán az iskolára és a családra. Igen tevékenyen 

kell ebben részt venniök a társadalmi és szakmai  szervezetek-

nek azzal, hogy szervezeteikbe tömörítsék a  tanulókat  is. E-

zen a téren mindezideig igen kevés pozitiv tapasztalatról 

számolhatunk  be,  habár vannak szép példák is. Bár meg kell 

állapitani azt is, hogy a terület , amelyen iskoláink müköd-

nek, igen szerény különböző olyan létesitményekben, ahol a 

fiatalság gyülekezhetnék. Az uttörő és ifjusági házak és klu-

bok igen ritkák, befogadó képességük pedig csekélyebb a kor-

látozottnál is. Az utóbbi években tapasztalhátó mozgás ezen a 

területen bátoritó, de még időnek kell telnie ahhoz, hogy e-

lég olyan befogadó képességü létesitménnyel rendelkezzünk, 

ahhoz, hogy tömegesen karolhassuk fel. az ifjuságot .szemben a 

jelenlegi, csupán élvonalbeli aktivisták felkarolásával. 

Gondoskodni kell az emlitett szervezetekben dolgozó sze- 

mélyzetről is, arra törekedve, hogy segitséget nyujtsunk az 

ifjuság iránti megfelelő magatartásuk terén. 
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4.3. AZ`OKTATó SZEMÉLYZET SZABADIDEJE  

Iskoláink ötnapos munkahéttel kapcsolatos tapasztala-

tai körében igyekeztünk adatokat gyüjteni az oktató személy-

zet szabadidejéről is, azaz a most számukra is rendelkezésre 

álló szabadszombat, és a vasárnap felhasználásáról. A kérdés 

vizsgálatát azért kiséveltük meg, mert különös jelentőséggel 

bir, hogy az oktató személyzet minél kedvezőbben-használja . 

ki a rendelkezésére álló szabadidőt, s a fáradtságos heti 

munka után felüdüljön, kihasználja mindazókat az  előnyöket,. 

amelyeket a nyujtott. heti szabadidő adhat.. 

Nincs szándékunkban a kérdést alaposabban  megtárgyalni, 

annál inkább, mert az előzőkben már ismételten érintettük. 

Egyes megállapitásokat azonban  meg kell ismételnünk, leszö-

geznünk, s ujakat.is fel kell hóznunk. 

Ami az oktató személyzet összetételét illeti  rámutat-

tunk, hogy nevelőink soraiban tulnyomóan nők vannak. Számuk-

ra a tény, hogy immár nem vasárnap kell reggeltől estig dol-

gozniok, igen jelentős. A vizsgálati utmutatásnak megfelelő-

en vezetett. naplókból kitünik, hogy a nők részben már pénte. 

ken, majd szombaton végzik a takaritást,. mosást,. főzést,. be- 

szerzést,. stb. Kitünik az 'is,  hogy. vasárnap jutnak 'ők is né-

mi "lélegzethez". Ezuttal is aláhúzzuk, hogy ez igen jelentős 

tényező, amelyet szem előtt. kell tartanunk,' midőn megítéljük 

az ötnapos munkahetet,. előnyeit és hátrányait is. 

A vizsgálati. időszak felölelte azt. az időt, amely határ-

.ideje volt a képzettséggel nem biró oktatók: müködésének.Lehet 

hogy ezért, avagy a vizsgálat ideje miatt /január, illetve a 

vizsgaidőszak/ nagy százalékban volt megállapitható. a vizs- 
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gákra való felkészülés, illetve képesités megszerzésére. 

forditott idő. Az elkövetkező időket tartva szem előtt, mi-

'dőn az ismeretszerzés szükségszerü állandó folyamattá vá-

lik, az oktatók szabadidő felhasználásának e csiráit pozi-

tiven értékelhetjük. 

A szakmai ismeretek gazdagitása volt megállapitható 

azoknak az oktatóknak naplóiból is, akik nem készültek kö-

telező vizsgákra, hanem . a rendelkezésükre álló időt  szakmai  

továbbképzésükre használták fel. Az ankét-kérdőivben az öt-

napos munkahét előnyeire vonatkozólag az oktatók nagy gyako-

risággal emelik ki a szakmai továbbképzésükre forditható ha-

tékonyabb munka lehetőségének jelentőségét 7701 megkérdezett 

oktató közül 304/.. 

Majdnem minden oktatónál észlelhető. volt, hogy bizonyos 

időt .forditanak a követő heti munkára való felkészülésre. Ez . 

a gyakorlat, ha a jövőben is folytatják, dicsérhető. 

Az oktatók kisebb száma vikendre jár, ami részben az 

időjárási viszonyokkal, részben pedig az ilyen szokás hiá-

nyával magyarázható. De biztató., hogy a kérdőívek adatai sze-

rint elég sok oktató. tartja jelentősnek azt,. hogy igy lehető- 

ség nyílik a gyakoribb kirándulásokra /701 megkérdezett okta-

tó közül 196 ilyen volt/. 

A jelzett.. időben területünkön végzett.. vizsgálódás ada-

taiból s az emlite.tt eszközök felhasználásával arra a követ-. 

kezteté.sre juthattunk, hogy az 'oktatók szivesen fogadják az. 

ötnapos munkahetet, s a szabadidőt legtöbbször megfelelő mó-

don használják fel. 
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4..4... INTÉZKEDÉSEK A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSA ÉRDEKÉBEN 

Végül összegeznünk kell megfigyeléseink eredményeit, 

hogy ezek alapján meghatározhassuk azokat az időszerü te- 

endőket és feladatokat,  amelyek  a szabadidő felhasználása• 

és az ötnapos munkahét kialakitása végett szükségesek.. 

4.4. . 1. V é :g é r t é k e l és 	a 	tanul ó k  

s z .á b " 

a  d i d .é j é r ő 1 

Habár igen nehéz most kellő biztonsággal konkrét követ-

keztetéseket vonni tanulóink . szabadidejéről, de egyes megál-

lapitásokra már lehetőség kinálkozik. 

Mindenekelőtt megállapitható, hogy a tanulók nagy több-

sége a nyujtott szabadidőt pihenésre, tanulásra és szórako-

zásra igyekezett felhasználni. Nem növekedett a fiatalkoruak 

bünözése az ötnapos iskolai munkahéttel biztositott szabad-

idő meg nem felelő felhasználása miatt.  

Habár a begyüjtött adatok alapján nem voltak megállapit- . 

hatók unalom, naplopás és idő-"ölés" jelenségek, a szabadidő 

felhasználásának módjával mégsem lehetünk elégedettek. Annyi 

hiányosságot, különösen egyoldaluságot észleltünk, hogy ez 

az állapot tovább aligha türhető. 

Az egyoldaluság károsan tükröződik a sokoldaluan fejlett 

egyéniség nevelésére irányuló alapvető oktató-nevelő felada-

tunk megvalósítása tekintetében is. Az összes nevelő  tényezők- 
ta 

nek e feladat megvalósitására kell törekedniök, s éppen ezért 

merül fel a kérdés , mit értünk el az alapfeladat me .gvalósitá- 
. 

sa terén. 
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Okkal kérdezhetjük, hogy állunk tanulóink testi fejlő-

désével. Az ismertetett adatok alapján a helyzet egészen vi-

lágos. A zárt helyiségekben tartózkodás, a sporttevékenysé-

gek elhanyagolása, a passziv viszonyulás, azaz a: fogyasztói 

tevékenységek felé tájolódás károsan befolyásolja tanulóink 

testi fejlődését és egészségét is. E tekintetben nem lehetünk 

elégedettek. 

A szellemi fejlődés tekintetében e terület .tulhangsulyo-

zásáról beszélhetünk. Következménye pedig negativ viszonyulás 

az iskola és a tanulás iránt. "Szerencsétlen dolog - olvassuk 

egy jelentős tanulmányban - hogy az iskolai tevékenységet és 

a feladatok tanulását a fiatalok elidegenült értelemben vett. 

"munkának" tekintik, kivülről rájuk erőszakölt kötelemnek, 

tehernek érzik". A terhelés fokozásának irányzata miatt a 

helyzetromlására van kilátás. Annak folytán, hogy az.Ptnapos 

munkahét bevezetésével jelentősen csökkentettük a tanulók 

megterhelését, s növeltük a pihenési időt, bizonyos javulást 

várunk e téren. E mellett szól az ötnapos munkahetet elsőként_ 

bevezető egyik iskolánk tapasztalata is. Az iskola a tanulók 

részére szombati foglalkozásokat szervezett,, azonban senki 

sem akart szombaton bejönni az iskolába. "Elegük van az isko- 

lából" jegyezte meg valaki. Azóta a helyzet azonban lényegesezi 

megváltozott. Más az iskola iránti viszóny. A tanulók szivesen. 

jönnek szombaton az iskolábá, hogy  ott töltsék hétvégi szabad- 

idejüket. 

Bizonyos észrevételek tehetők tanulóink szociális fejlő-

dése kapcsán is. A tanulók tulnyomórészt azonos munkatársak 

között mozognak az iskola keretében. Tanitás után szabadidegi 
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jüket egyéni tevékenységgel /önálló tanulás, olvasás, tele-

vizió nézés, stb./ töltik. A szabadidőre is kiterjedő ilyen 

egyoldalu élet okvetlenül hátrányos következményekkel jár a 

társadalmi fejlődésre is. 

A szabadidő eltöltésének pozitiv jellemzői mellett van-

nak tehát olyan gyengéi is, amelyek elháritásához az illeté- 

kes tényezők folyamatos, megfontolt és rendszeres tevékeny-

sége szükséges. 

4. 4. 2. J ö v ő b e l i 	fe 	ladatok  

Az elkövetkező időszakban megvalósitandó feladatok a 

fennálló helyzet értékeléséből adódnak, s olyan feltételek 

létrehozására kell irányulniok, amelyek tanulóink szabadide-

jének minél kedvezőbb megszervezését és végrehajtását teszik 

lehetővé. 

Az elontos kérdéssel kapcsolatos feladatok meghatáro-

zásánál tudatában kell lennünk, hogy az. eddigi gyakorlatnak, 

amely szerint az ifjuság nevelésének •gondja általában az is-

kolára és a szülőkre hárul, mihamarabb meghaladottá kell vál-

nia. A társadalmi-politikai és szakmai szervezetek szoros 

együttmüködése nélkül nehezen várhátók teljesebb eredmények. 

Az ifjuságnevelés gondjának össztársadalmi feladattá kell 

válnia. 

Minthogy a család szerepe a nevelésben ezután is ,fontos 

lesz, e feladat teljesité.sére'való felkészités hatékonyságát 

növelni kell. Ennek során különös figyelmet kell forditani - a 

szabadidő eltöltésének. minél helyesebb irányitására.és'lehe 

tőivé tételére a család részéről. 
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Az iskolának is•több figyelmet kell forditania a sza-

badidő kérdéseire, ugy a szülőknek e feladat teljesitésére 

való felkészitése, mint a gyermekek helyes szabadidő fel-

használásra való irányitása szempontjából. Az ötnapos mun-  

kahét tökéletesitésével az iskola jelentős mértékben hozzá-. 

járulhat a tanulók szabadidővel kapcsolatos nehézségeinek 

enyhitéséhez. Igaz, hogy az iskolák csak később lesznek ab-

ban a helyzetben, hogy korszerübb munkaszervezéshez lássa-

nak, amilyen  az egésznapos oktatás, napközis tanitás, isko-

lai konyhák munkájának javitása, stb,., azónban a jelenlegi 

nehézségekre tekintet nélkül ott, ahól erre alkalom kinálko-

zik, be kell inditani ezeket a folyamatokat. 

A testedzéssel, kulturális-müvészeti, rádiótechnikai és 

társadalmi-politikai tevékenységekkel foglalkozó gyermek-, 

ifjusági és társadalmi szervezeteknek  a mainál sokkal nagyobb 

számu fiatalságot kell tömöriteniök. -  A szervezetek tevékenyebb 

müködése, munkakörülményeik javitása nélkül nagyon sulyos 

problémáink lesznek a szabadidő egészséges és hasznos eltöl- 

tése terén, aminek következményeit ma még nehéz elképzelni. 

Az emlitett.  szervezetek keretében hivatásos vagy önkén-

tességi alapon a gyermekekkel foglalkozó káder-problémái 

mindannyiunk gondját képezi. A problémák megoldása nélkül a 

legjobb feltételek sem vezéthetnek a várt eredményékhez. 

A tájékoztatási eszközök szerepét már eléggé hangsulyoz- 

tuk. Rámutattunk arra az érdeklődésre is, amelyet ifjuságunk . 

ezeknek  szentel,  s felhivtuk a figyelmet néhány munkájukkal 

kapcsolatos . problémára is. A tájékoztatási eszközöknek figye7 

lembe kell venniök azt a tényt, hogy az ifjuság összenőtt. ve-

lük, mindinkább támaszkodik rájuk; s ezért kötelességük é  hogy 
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minél nagyobb mértékben kielégitsék ifju nemzedékünk szük- 

ségleteit. 

Az iskolai ötnapos munkahét, s ennek keretében a sza-

badidő kérdését is állandóan és rendszeresen figyelemmel 

kell kisérni és tudományos kutatásuk szükséges. Enélkül ne- 

héz a mélyebbre ható beavatkozás fejlesztésük és tökélete-

sitésük céljából. Tudatában kell lennünk, hogy az ötnapos 

munkahét, valamint a szabadidő kérdése nem átmeneti.jellegü. 

Ezek a kérdések mind élesebb alakban merülnek fel az általá-

nos fejlődésünkkel párhuzamosan, mert "... ha a magasan fej- 

lett_ országokban uralkodó állapotokból indulunk ki, akkor 

feltételezhetjük, hogy az ipari  korszakot  követő. társadalom 

megteremti a szábadidő jelentős növelésének előfeltételeit. 

Ebben a társadalomban az emberek évenként csak 1100 órát fog-

nak dolgozni. Sematikusan ábrázolva ez körülbelül azt jelen-

tené, hogy négynapos munkahét keretében mintegy 7,5 órát fog-

nak dolgozni, az .év folyamán 39 munkahét lesz, 10 törvényben 

elismert ünnep, 3 hétvégi szabadnap és 13 hetes  évi szabad-

ság". /Bell:.A posztindusztriális társadalom viziója./ Ez a 

mindinkább közeledő társadalom megköveteli,  hogy  megfelelő 

fogadására felkészüljünk. 
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IRÁNTI VISZONY  

Nevelők nézete  

Szülők nézete.  

Tanulók nézete  
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5.. AZ 	Ö T NA P O S 	MUNKAHÉT 	IRANTI 

VISZONY  

Az ötnapos munkahét bevezetése területünkön már három 

éve folyik. Mindenki tud róla egyet-mást, s különböző.néze-

tek, vélemények alakultak ki.vele kapcsolatban. Az ötnapos 

munkahét előnyeiről és hátrányairól legtöbbet azók tudnak, 

akik ezeket közvetlénül átélik. Abban a helyzetben vannak, 

hogy észleljék mindazt, ami az ötnapos munkahétben indoko-

latlan, kellemetlen, elfogadhatatlan, szabálytalan, de ész-

lelik pozitiv jellegzetességeit is. Az ötnapos munkahét al-

kalmazásának hároméves időszaka lehetővé tette sokóldalu meg 

ismerését, aminek alapján nemcsak véleményt alkothatunk, h a 

nem határozott viszony alakulhat ki irányában. Ez a viszonyu-

lás tájékoztató lehet a fejlesztése terén szükséges intézke-

dések tekintetében is. A pozitiv és negativ nézetek sokasága 

elég világos képet nyujthat a megoldás gyengéiről és előnyei-

ről is. 

Az oktatók, szülőkés tanulók ötnapos munkahét iránti 

viszonyának megismerése céljából kérdőivek utján törekedtünk 

megtudni azt, hogy ha most  kellene  választaniok, melyikisko-

la mellett döntenének. A kapott válaszókat a 37. táblázat mu-

tatja, amelyből kitünik a nevelők, szülőkés tanulók nyilat-

kozata az ötnapos munkáhét mellett, avagy ellen. 

Az adatokat egész sor  mkghallgatással egészitettük ki, 

amelyek során tánulók és iskolaigazgatók nyilatkoztak. Azt 

hisszük, hogy sikerült igen határozott adatokhoz jutnunk, a-

melyek kétségtelenül beszélnek az ötnapos munkahét iránti 
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viszonyról. A kérdőiveken begyüjtött adatokat a 29., 31., 

33. és 35. grafikon szemlélteti. 

A beszélgetések, és előzetes vizsgálatok során észlel-

hető volt, hogy egyesek ingadozó feleleteket adnak, minthogy 

csak kétféle válaszra volt lehetőség /mellett, vagy ellen/. 

Annak érdekében, hogy az uj munkaidő iránti viszony árnyala- 

tait is megismerjük, olyan kérdőivet szerkesztettünk, amely-

ben felelet választékot ajánlottunk, több fokozatu feleletet 

tettünk lehetővé. A megkérdezettek az ötnapos munkahét iránti 

viszonyukra vonatkozólag a következő változatok közül választ-

hattak: 

határozottan az ötnapos munkahét mellett vagyok; 

az ötnapos munkahét mellett vagyok; 

határozatlan vagyok; 	 . 

az ötnapos munkahét ellen  vagyok, és 	. 

határozottan az ötnapos munkahét ellen  vagyok. 

A rendezett adatokat a 38., 40., 43. és 44.. táblázat, 

valamint a 30.,.32., 34. és 36. grafikon mutatja. 

A válaszokat azután három alapcsoportba vontuk össze, a-

melyekből kitünik, ki nyilatkozott az ötnapos munkahét mellett, 

ki határozatlan, s ki van ellene. A csoportositással nyert e-

redményeket a 39. táblázat mutatja. 

Abból a célból, hogy betekintést nyerjünk az okokba, a-

melyek befolyásolták a megkérdezettek 'állásfoglalásának kia-

lakulását, megkiséreltük, hogy szintén kérdőivek utján erre 

vonatkozó adatokat szerezzünk be. Kérdőivet szerkésztettünk, 

amelyen felsoroltuk az ötnapos munkahét előnyeit és gyengéit. 

A megkérdezettek bekarikázással jelölték meg azt a pozitiv, 

vagy negativ jellegzetességet, amelyet legfontosabbnak talál- 
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tak. Az ajánlott értékeléseket az ötnapos munkahétről elő-

zetes vizsgálódás alapján állitottuk össze, az első vizs-

gálódáskor leggyakoribb megitélések sorrendjében. A megkér-

dezettek figyelmét felhivtuk, hogy amennyiben egyik megje-

lölt értékelést sem tartják a legfontosabbnak, a kérdéseket 

válasz nélkül hagyhatják. A vizsgálat eredményéből kitünt, 

hogy az ötnapos munkahét negativ jellemzőinek megjelölése e-

setén gyakran éltek is ezzel a lehetőséggel. 

A vizsgálat eredményeinek áttekintését a 42. és 43. táb-

lázat adja, s bizonyos szempontókból szemlélteti a 37. és 

38. grafikon is. 

A megállapitott eredmények magyarázatánál kimutatjuk 

azok viszonyulását az ötnapos munkahéthez, akik legjobban 

ismerik és leginkább hivatottak arra, hogy véleményüket nyil-

vánitsák. Először az oktatók állásfoglalásaira utalunk, majd 

a szülők és a tanulók nézetére, s végül összesitetten kiván-

juk bemutatni mindannyiuk viszonyát az ötnapos munkahét iránt. 

5.1 . AZ OKTATÓK NEZETE 

A 37. táblázatból kitünik, hogy a nevelők véleményük 

nyilvánitásánál nagyon egységesek és határozottak voltak. 

701 oktató közül, akiknek a kérdőiveit feldolgoztuk ?  683 az 

ötnapos munkahét mellett nyilatkózótt,.ami a megkérdezett. ne- 

velők 97,5 %-át .jelenti. Az oktatókat a végzett csoportositás 

/város, falu, középiskolák/ alapján hasonlitva össze nem ész-

lelhetők lényeges különbségek, minthogy minden csoportban az 

ötnapos munkahét melletti. állásfoglalás magas, s a legkedve-

zőtlenebb esetben is - a megkérdezett oktatók 92 %-át teszi ki. 

Ezt igen szemléletesen mutatja a 29. grafikon. 
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A 38. táblázat mutatja a nevelők graduált feleleteit, 

amelyekből szembetünő, hogy az oktatók többsége "határozot-

tan az ötnapos munkahét mellett" foglalt állást. 1353 meg-

kérdezett oktató közül 431 határozottan az ötnapos munkahét 

mellett,  219 "mellett", s mindössze 9 foglalt "ellene" ál-

lást, ami az oktatók 1,31 %-át teszi ki, mig legkevesebben, 

azaz 8 oktató, tehát 1,11 nyilatkozott "határozottan az 

ötnápos munkahét ellen". Az oktatói csoportok adatainak egy-

másközti összehasonlitása magasfokú egységet mutat az ötna-

pos munkahét iránti viszonyulásban, minthogy a százalékban 

kimutatott különbségek majdnem jelentéktelenek. Az ismerte-

tett viszonyokat a 30. grafikon ábrázolja. 	. 

A 39. táblázaton bemutatjuk három csoportba sorolva /az 

ötnapos munkahét mellett, határozatlan, az ötnapos munkahét 

ellen/ az ismertetett megnyilatkozások eredményeit. .A táblá-

zatból ugyanaz tünik ki, mint amit a 37. táblázaton láttunk, 

bizonyos eltérésekkel, amelyek a megkérdezett oktatók sokkal 

nagyobb mintájának eredményeként jelentkeztek, s azért, mert 

arra is lehetőség nyilt, hogy a nevelők határozatlanként is 

nyilatkozhattak. A vizsgálat eredménye mutatja, hogy nem csök- 

kent lényegesen azoknak az oktatóknak száma, akik határozat-

lanok voltak az ötnapos munkahét tekintetében történő megnyi-

latkozásban. 6.85 oktató. közül 650 van az ötnapos munkahét mel-

lett, ami 94,.9-ot tesz  ki, s csupán 18 /2,6 %/ a határozat-

lan és 17 /2,4.x/ van az ötnapos munkahét ellen. Érdekes meg-

emliteni, hogy a százalékos mutatók szerint némileg csökkent 

azoknak az oktatóknak száma, akik az előző vizsgálatnál az 

ötnapos munkahét ellen nyilatkoztak. 
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Teljesen érthető., hogy érdekes az oktatók állásfogla- 

lásának alapját képező motivumok megállapitása. Az oktatók 

véleménye igen egységes a röviditett munkahét előnyeit il-

letően. 540 megkérdezett közül 158'/29,2 %/ az ötnapos mun- 

kahét legjelentősebb előnyének azt a tényt tartja, hogy a 

tanulók az uj helyzetben pihentebbek. Csupán eggyel kevesebb 

oktató /157/ nyilatkozott a.kedvezőbb tanulási lehetőségek 

mellett. Azt az előnyt, hogy a tanulók több időt tölthetnek 

a szüleikkel együtt ugyancsak jelentősnek tartják, minthogy . 

e válasz mellett döntött. 1-12, azaz .az .oktatók 20,7 %-a, mig 

a házi munkában való segités lehetőségének, s a vikend lehe-

tőségének a  nevelők ugyszólván semmilyen jelentőséget nem tu-

lajdonitanak. E tény gondolkodásra késztet, mert kivánatos 

lenne, hogy tanulóink bekapcsolódjanak a családi kötelmek el- 

látásába, s lényeges lenne az is, hogy az oktatók serkentsék 

a tanulókat, hogy menjenek vikendezni, minthogy megállapítot-

tuk /amiről később még szó lesz/, hogy igen csekély azoknak a 

tanulóknak száma, akik kijárnak a természetbe, tekintet nél-

kül arra, hogy a közeli, vagy távolabbi környékről van szó. 

Az ötnapos munkahét gyengéire vonatkozó nézetek sokkal 

kisebb gyakorisággal fordulnak elő, ami azt jelenti, hogy nagy 

számu oktató nem állapithatott meg semmiféle hiányosságot az 

uj.munkaszervezésben. Egy megállapítás mégis erősen kiugró a 

többi választási lehetőségek közül.; 111 oktató /20,5 %/ néze- 

te szerint az ötnapos munkahét legnagyobb hiányossága, hogy a 

téli szünet felére rövidült, s most 10 napig tart. A többi fe-

lelet választékot kevés oktató teszi magáévá, számuk 8 és 4.0, 

azaz 1,4 és 7,4 % között mozog, akik a tanulók hét eleji be-

melegitésével kapcsolatos nehézségekre, a házi munkák ellátá- 
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sának szükségességére, felügyelet nélkül maradásukra, s bi- 

zonyos szervezési nehézségekre utalnak. 

A felsorolt adatokból, s a meghallgatások utján szer-

zett ismerétekből itélve teljes biztonsággal állapitható 

meg, hogy az oktatók tulnyomó többsége az ötnapos munkahét 

mellett foglal állást, s igen nagy nehézségeket támasztana 

- amint ezt maguk is hangsulyozzák - ha valaki akadályozni 

akarná ennek a sikerült gyakorlatnak a végrehajtását. 

5.2. A SZÜLŐK NÉZETE  

Mig a nevelők nézetei azért igen érdekesek, mert ők .a 

leghivatottabbak, hogy neveléslélektani szempontból értékel-

jék az ujonnan bevezetett gyakorlat helyességét, a szülők 

véleménye több okból lényeges. Mindenekelőtt ismert, hogy a 

szülők gondossággal és szeretettel övezik gyermekeiket.  Köz-

ismert az is, hogy hajlamosak a leghatározottabb állásfogla-

lásra is, ha gyermekeiket a legkisebb jogsérelem éri. Ez két-

ségtelenül pozitiv jelenség. A kérdés most abból a szempont-

ból érdekel bennünket, hogy miként viszonyulnak az uj munka-

szervezés iránt. 

Másrészt - bár ezt adataink nem igazolják gyakran hall-

juk egyesektől, hogy egyes tanulók szombaton felügyelet nél-

kül maradnak. Bizonyos, hogy ilyen esetekben is várható a szü-

lők kifogása  az ötnapos munkahét ellen.  tppen e lehetőségek 

miatt türelmetlenül vártuk a nagyszáinu szülőtől begyüjtött 

kérdőivek adatainak összesitési eredményeit.. Nem kis meglepe-

téssel állapitottuk meg, hogy jóslataink nem váltak valóra. 
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A 37. táblázatból kitünik, hogy  a megkérdezett 921 

szülő közül 892, azaz 91,7 % az ötnapos munkahét mellett 

nyilatkozott ,  ami azt jelenti, hogy mintegy 8 %-uk ellenzi 

csak ezt . a gyakorlatot. Bár az ötnapos munkahetet ellenző 

szülők száma nem nagy, s a véleményük nem lehet döntő a 

tulnyomó többség nézetével szemben, nem mellőzhető a rea-

gálásuk okainak kutatása, s az esetleges problémáik kielé- 

gitő módon történő megoldása iránti intézkedés. Eziránt 

tettek már bizonyos lépéseket, de még többet kell tenni. 

Nem engedhető meg, hogy akár csak néhány kisebb gyermek 

felügyelet nélkül maradjon. Az egyébként megbizható napközi 

otthonos osztályok, a tanítás utáni iskolai tartózkodással 

kielégítő módon oldhatják meg ezeket a problémákat.. A gyer-

mekek felügyeletével kapcsolatos nehézségekre vallanak az 

ötnapos munkahetet ellenző általános iskolai szülők vélemé- 

nyei is, mert az .e korosztályhoz tartozó gyermekeknek nagyobb 

mérvü felügyeletre van szükségük, mint a középiskolai tanu-

lóknak.. Mig a középiskolai tanulók szüleinek csupán 1,7 %-a 

nyilatkozott az ötnapos munkahét ellen, ez a szám az általá-

nos iskoláknál 10 %-ig terjed. 

A 40. táblázaton bemutatott részletesebben feldolgozott 

adatok mutatják, hogy elég nagy a száma azoknak a szülőknek, 
a 

akik határozatlanok, midőn  az öt, vagy hatnapos iskola mel-

lett  kell állást foglalni. Az ötnapos munkahét hiveinek szá- 

ma 90 %körül mozog, mig az "ellenzők" száma a megkérdezett 

szülők mintegy 5 %-ára csökkent azzal, hogy bizonyos számu 

/5 %/ szülő határozatlan volt. Az ötnapos munkahét mellett 

határozottan állást foglaló szülők száma igen magas, s minden 

csoportnál meghaladja a megkérdezettek 50 %-át. Ezzel szemben 
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az ötnapos munkahetet határozottan ellenzők száma minimá-

lis, és alig éri el a megkérdezettek 2 %-át. A szülői ál-

lásfoglalások grafikai ábrázolása világosan szemlélteti a 

jelzett jelenségeket. /Lásd a 32. grafikont/ A 31. grafi-

konban jelzett adatok ugyanezeket a viszonyokat a három alap-

csoportba süritve mutatják. 

Az egyik legizgalmasabb kérdés az  volt, ...mí késztette 

a szülők nagy többségét arra, hogy az ötnapos munkahét mel-

lett foglaljanak állást. Nem volt jelentéktelen megtudni 

azt, miért nyilatkozott mégis a szülők bizonyos száma az öt-

napos munkahét ellen. A kérdésre adott válaszokat a .42. és 

43. táblázat mutatja. Az első táblázatból kitünik, hogy a 

szülőket mindenekelőtt két dolog érdekli: hogy gyermekeik 

jól kipihenjék magukat, és hogy kihasználják az ötnapos mun-

kahét nyujtotta tanulási lehetőségeket. A két indok melletti 

állásfoglalás előfordulása magas, s az első esetben a válasz-

ték 24,.8 %-a, a másodikban pedig csak árnyalattal kevesebb, 

azaz 307, vagyis a szülők 22,6 %-a foglalt igenlő állást. A 

többi értékelések előfordulása oly csekély, hogy állitható, 

miszerint a szülők é;zekre figyelmet sem forditottak /a szü-

lők 0,8-4,3 %-a/. 

Az ötnapos munkahéthez füződő hiányosságok tekintetében 

a szülők nem találnak jelentős négati.vumot az.u.j munkaszerve-

zésben. A szülők jelentősebb számban /1358 megkérdezett szülő 

közül 191, azaz mindössze 14,.1 %/ a téli szünetre' utalnak. 

A lehetőségek határain belül törekszünk a szülői vélemé-

nyeket általánositani, s igy az előbbihez hasonló megállapi- 

tást tehetjük, miszerint a szülők nagy többsége az ötnapos 

munkahét mellett  foglal  állást.. 
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5.3. TANULÓK NÉZETE 

Az előnyöket és hátrányokat az összes megkérdezettek 

közül talán legközvetlenebbül a tanulók élik át. Éppen e- 

zért igen érdekes kérdés, miként reagálnak a tanulók az is-. 

• koláinkban 1'-3 éve alkalmazott uj munkaidőre. Ismerve tanu-

lóink őszinteségét, s figyelemmel az ankét névtelenségére 

is, joggal várhattunk tárgyilagos adatokat. A 37. táblázat- 

ból kitünik, hogy a tanulók tulnyomó többsége az ötnapos 

munkahét mellett. van. A megkérdezett 2942 tanuló 94,6 %-a az 

uj munkaszervezés mellett  foglalt állást.. E tekintetben min-

den tanulócsoport véleménye hasonló, s a falusi iskolák 

93,8 %-os többségétől a középiskolák 96-,8 %-os eredménye kö-

zött mozog. Az adatokat a 33. grafikon mutatja. 

A tanulók állásfoglalásának részletesebb taglalása a- 

lapján megállapitható, hogy nagy számban határozottan az öt-

napos munkahét mellett foglalnak állást /53,4-68,5 %/, s e-

gészen jelentéktlen azoknak a száma /0,42-1,88 %/, akik hatá- 

rozottan ellenzik az ötnapos munkahetet. Az ötnapos munkahét 

mellett legnagyobb százalékban a városi iskolák és a középis-

kolák tanúlói nyilatkoznak, ahól ezt a gyakorlatot legjobban. 

ismerik. Az ötnapos munkahét mellett állást foglalók 91,7 %-a, 

a 4  % határozatlannal és a 4,.2 %ötnapos munkahetet ellenző-

vel szemben amellett szól, hógy érdekes megállapitani mi kész-

teti a tanulók ilyen nagy számát,. hogy támogassa ezt az isko-

lákba nemrég bevezetett munkaszervezést.. 

A 42. táblázat adataiból igen meglepő értékeléseket lát- 

hatunk. Várható volt, hogy a tanulók az ötnapos munkahét elő-

nyeit a szórakozás, játék, vikendezés és hasonlók lehetőségei- 
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ben látják. A tanulók azonban 50,0 %-os ismétlődéssel az 

ötnapos munkahét előnyét abban látják, hogy igy több ide-

jük jut a tanulásra. A megkérdezett 1187 tanuló közül 594 

adott ilyfeleletet. A tanulók nagy száma a pihenés szük-

ségét érzi, s nem csoda, hogy 397, azaz 33,4 %-uk az öt-

napos munkahét előnyének tekinti azt,  hogy jól kipihenheti 

magát. A többi válaszok előfordulásuk szerint  nem különö-

sen jelentősek: a szórakozás leht.őségét tekinti jelentős-

nek 

 

 a tanulók 5,7 %-a, a szülőkkel való együttlétet 4 ,.4 %-a, 

a szülők segitésének lehetőségét 4.%-uk, s a vikendezés mel-

lett van a tanulók 4 %-a. 

Az ötnapos munkahét hiányosságára vonatkozó feleletek 

nem nyujtottak különösebb meglepetést. Ugyszólván bizonyos-

sággal vártuk, hogy a tanulók nagy többsége ellenezni fogja 

a téli szünet megröviditését. A feltételezés részben valóra 

vált. A tanulók legnagyobb számban /395, illetve 33,2 %/ e 

válasz mellett döntöttek, habár a válasz előfordulása nem 

volt olyan magas, mint a tanulók minél több szabadidő iránti 

kivánsága folytán azt vártuk. A többi válaszok nem jellemző-

ek, minthogy viszonylag kevés tanuló döntött mellettük /a 

megkérdezettek 0,5-8,2 %a/. 

5.4 .. AZ OKTATÓK, SZÜLŐK-  ÉS TANULÓK ÖTNApÜS MUNKAHÉT IRANTI  

VISZONYÁNAK ÖSSZEHASONLITÓ ÁTTEKINTÉSE  

Már a vizsgálati eredmények eddigi áttekintése alapján 

észlelhettük, hogy nincsenek lényeges eltérések az ötnapos 

munkahét iránti viszony tekintetében az oktatók, szülőkés 

tanulók között. A 37. táblázat adatainak összehasonlitó át-

tekintése kétségtelenül bizonyitja ezt. Már első pillantásra 
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látható , hogy igen magas foku a pozitiv korreláció az öt-

napos munkahét melletti és elleni állásfoglalás tekinteté-

ben. A legnagyobb eltérés az ötnapos munkahét melletti po-

zitiv állásfoglalás összevont eredményétől /94 , 6 %/ mind-

össze 2,2 %, s igy ennél az alapkérdésnél az állásfoglalá-

sok egységessége szempontjából kétség sem merülhet fel. A 

35. grafikonon ábrázolt. viszonyokat szemlélve alig észlel-

hetünk különbséget a kimutatott értékek között. 

A 37.,:38., 40. és 41. táblázat alapján összehasonli-

tott állásfoglalások szerkezeti bemutatásának alapos vizs-

gálatával nehéz lenne jelentősebb eltéréseket kimutatni. Az 

első három táblázat adatait összehasonlítva a 36. grafikon-

nal sem változik a helyzet. Igy megállapitható, hogy az öt-

napos munkahét mellett és elleni állásfoglalások tekinteté-

ben az oktatók, szülők és nevelők nem különböznek jelentősen 

összességben, de részletekben sem. A 39. táblázat  megszemlé-

lése sem változtat e nézeten, minthogy nem bir jelentőséggel, 

hogy az ötnapos múnkáhét mellett a megkérdezettek 94 ,.9 %-a 

/maximum!,  vagy 88,07'%-a /minimum/ foglal állást, minthogy 

mindkét esetben a megkérdezettek nagy többségéről van szó. 

Valamivel érzékelhetőbb a különbség egyrészt az oktatók,' más-

részt a szülők és tanulók között a hátározátlan, és azon meg-

kérdezettek között, akik az ötnapos munkáhet.ellen nyilatkóz- 

tak. Minthogy' azonban alacsony ismétlődésü értékekről vari szó, 

ezek a különbségekésem különösen jelentősek.'  

Nem érdektelen rövid pillantást vetni  az oktatók, szülők 

és tanulók ötnapos munkahét iránti negati .v megnyilvánulásaira, 

amelyeket a 34a. grafikon mutat be. Azonnal  szémünkbe ötlik, 

i• 
edxg }áriai-Pszicholbaiai 
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hogy az ötnapos munkahét ellen legnagyobb fokban a szülők 

foglalnak állást, ami érthető is, ha figyelembe vesszük, 

hogy a szülők egy részének legmegfelelőbb, ha gyermekeik 

iskolában vannak, minthogy a szülők bizonyos /igaz,,hogy 

kis/ része nem tudja megoldani a gyermekek szabadszombati 

felügyeletét. Bár e szülők száma nem nagy /10 %/, nem be- 

csülhető le, s meg kell oldani a pedagógusok foglalkozását 

a gyermekekkel szabadszombaton is. trdekes megfigyelni a 

grafikonon ábrázolt viszonyokat  város-falu viszónylatában, 

midőn is megállapitható, hogy nagyobb arányu a megkérdezet-

tek ötnapos munkahét elleni állásfoglalása falusiaknál /a 

szülőknél észlelhető jelentéktelen eltéréstől eltekintve/. 

A jelenség pontos okai :  ismeretlenek, de feltételezhető, 

hogy az ötnapos munkahét pozitiv tapasztalatai a városi is-

kolákban köztudottabbak. A városi iskolákban a kisérleti 

munka három éve folyik, s igy az ismeretlen ujdonságokkal 

szemben mindig jelentkező tartózkodás jutott kifejezésre. 

Hangsulyozni kell azonban,  hogy  a kimutatott eltérések nem 

érdemelnek különösebb figyelmet, minthogy legtöbbször nem 

haladják meg a 2 %-os különbséget sem. 

Hátramarad még, hogy  pillantást véssünk az ötnapos mun-

kahét előnyeinek, illetve hátrányainak kiemelésénél mutatko-

zó esetleges fedésekre és eltérésekre. A 42. és 43. táblázat, 

Valamint  a 37. és 38. grafikon vizsgálata ezt nagyban megköny-

nyiti. Nagyon jellemző, hogy az oktatók és szülők, s a tanulók 

is a legnagyobb jelentőséget a pihenés lehetőségének, s a ta-

nitásra forditható idő  növelésének tulajdonitják. Igy az öt- 

napos munkahét legnagyobb előnyének a tanulók kedvezőbb pihe-

nési lehetőségét tartja a sz ülők 24,8 %-a, a nevelők 29,2 %-a 
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s a tanulók 33,4 %--a. Az előfordulási értékek mindhárom e-

setben magasak. A jelentéktelen különbségek azzal magyaráz-

hatók, hogy a hatékonyabb pihenés szükségességét valójában 

maguk- a tanulók érzik legközvetlenebbül, majd az oktatók, s 

a szülők. Lehet, hogy  innen  erednek a minimális különbségek. 

Magas százalék tartotta igen jelentősnek, mi több leg-

jelentősebbnek, a kedvezőbb tanulási féltételeket. Ez . a vá-

lasztás magas az oktatóknál de a szülőknél és-tanulóknál. is. 

De mégis fel kell hivni a figyelmet az aránytalanul magas, 

50 %-ot is elérő állásfoglalásra a tanulóknál /a legmagasabb 

választási százalék!./. A szülők 22,6 %-a értékeli a tanulás 

lehetőségét az ötnapos munkahétnél. Nem becsülik le ezt a 

mozzanatot az oktatók sem, akiknek. 29 %-a döntött e mellett. 

Meglepően magas azoknak a tanulóknak százaléka, akik a kedve-

ző tanulási feltételekben látják az ötnapos munkahét alapvető 

értékét. Lehet, hogy ez nem is lenne annyira meglepő, ha a 

többi választékoknál a tanulók nagyobb számarányban szerepel-

nének. De nem igy volt. Még a szórakozási lehetőséget sem je-

lölték a tanulók nagyobb számban /mindössze 5,8 %-uk/, mig a 

szülőkkel való tartózkodás, á szülők segitése és a vikendezés 

lehetőségét a tanulóknak  mindössze  4.%-a jelölte az ötnapos 

munkahét legfontosabb előnyeként. .Érdekes, hogy a szórakozási 

lehetőséget is kevesen értékelték. A szülők sem tulajdonitá+-

nak ennek nagyobb jelentőséget /2,4.%/. Nézetünk szerint igen 

helyesen az oktatók tartják szükségesnek, hogy nagyobb figyel-

met forditsanak ifjuságunk szórakozására, s 	jellegzetesség 

mellett 14 %-uk foglalt állást. 
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Még egy megállapitás meglepő. Mi /pedagógusok/ mind-

annyian azt hittük, hogy az ötnapos munkahét legnagyobb e-

lőnye az lesz, hogy a gyermek több időt tölthet családja kö-

rében. Most is jelentősnek tartjuk ezt, s ezért meglepő, 

hogy mig a nevelők magasra értékelik ezt, ,s a megkérdezettek 

20,7 %-a jelölte e választ, a szülők és tanulók álláspontja 

azonban egészen más. A 'szülőknek csupán 4,3 %-a helyezi elő- 

térbe együttlét lehetőségét, s hasonló a helyzet a tanulóknál 

is /4,4.%/. Honnan ez az eltérés? A következő  időszakban  meg-

kiséreljük alaposabban vizsgálni, minthogy a kisebb térfoga- 

ti megkérdezések során a való helyzet nem volt megállapitha- 

tó. 

Végül, amint az első két vélemény esetében /tanulók pi-

henési lehetősége, nagyobb tanulási lehetőség/ nagy fokú egy-

ség nyilvánult meg a pozitiv értékelések terén, még két eset-

ben észlelhettük azt, hogy ugyszólván nincs eltérés a néze- 

tekben, de sajnos, negativ értelemben. Igen kevés nevelő 

/2,0 %/ szülő /3,4 .%/ és tanuló /4,0 %/ tekinti jelentősnek 

a szülők segitését a házi munkában, s még kisebb azoknak a 

nevelőknek /1,6 %/, szülőknek /0,8 %/ és tanulóknak a száma 

/4'%/, akik a vikendezést jelentősnek tartják. Mellékesen 

meg kell jegyeznünk, hogy e megállapitáshoz különböző infor-

máció forrásokból jutottunk. 

Nem kivánjuk ezt a jelenséget magyarázni, bár ugy érez-

zük,. hogy olyan problémaként kell felvetnünk, amely sürgős 

közbelépést igényel. Az adat ugyanis azt az ismert tényt i - 

gazolja, hogy a testi és egészségi nevelést nemi tartják azo-

nos értékünek az értelmi neveléssel. 
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Végezetül még egyszer fel kell hivnunk a figyelmet 

néhány olyan általános jelenségre, amelyek lényegesek az 

ötnapos munkahét gyakorlata szempontjából. 

A három éves gyakorlat alapján az oktatók, szülők és 

tanulók abban a helyzetben voltak, hogy véleményt alkossa-

nak az uj iskolai munkaszervezésről, s ennek alapján vi- 

szonyuljanak a bevezetett megoldásokhoz. Ezt megtették, s 

nagyon őszintén és lelkiismeretesen közölték velünk néze-

tüket. Ez lehetővé tette annak a megállapitását ,. hogy az ok-

tatók szülők és tanulók a jelzett terület számos jelentős 

kérdésének megitélésében egyetértenek. Egyetértenek abban, 

hogy az ötnapos munkahét pozitiv eredményekhez vezetett,  s 

állásfoglalásaik magas százalékával további végrehajtásért 

és fejlesztésért szállnak sikra. Ebben  nincs közöttük elté-

rés. A szakmai és közmüvelődési szervek kötelessége tehát, 

hogy értékeljék az oktató-nevelő tevékenység legérdekeltebbei 

nagy többségének óhaját. 

A vizsgálat rámutatott néhány olyan problémára is, a-

mely bár nem jelentkezik nagy mértékben, de megoldása nem 

tür halasztást. Az emlitett problémák /amelyekről 'a fentiek- 

ben szó volt, s a jövőben még több szónak kellene esnie/ 

megoldásával az ötnapos munkahét .végrehajtásának még kedve-

zőbb feltételei alakulnak ki iskoláinkban, s megvalósul ez 

a munkarend, amely ugy látszik igazoltnak bizonyult .ugy pe-

dagógiai, mint pszichológiai, egészségügyi, szociális és 

más  szempontból is. 
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V. 

BEFEJEZŐ MEGFONTOLÁSOK 

Általános visszatekintés 
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1. 	BEFEJEZŐ 	MEGFONTOLÁSOK 

Az ötnapos munkahétnek a szabadkai Pedagógiai Intézet 

területén történt bevezetésével kapcsolatos vizsgálatunk e- 

redményeiről készült munkánk befejezéseként válaszolnunk 

kell azokra a kérdésekre, amelyek munkánk kezdetekor felme-

rültek, s amelyek miatt. kutatásainkat végeztük. 

A területünkön müködő 64 -iskola közül 43 tért. át az öt-. 

napos munkahétre. Az 1970/71. tanévtől még 11 iskóla vezeti 

be az ötnapos munkahetet, tehát 54. iskola, azaz az iskólák 

80,59 %-a alkalmazza a röviditett munkahetet. Ez  a tény, va-

lamint az uj munkaszervezéssel összefüggő kérdések, problé-

mák, kételyek és ingadozások egész sora tette szükségessé, 

hógy megállapitsuk a való helyzétet, felderitsük a problémá-

kat, nehézségeket,. megoldatlan kérdéseket és okáikat, s en-

nek alapján minél hatékónyabb intézkedéseket tegyünk az is-

kolai munka fejlesztése és az oktató.-nevelő munká javitása 

terén. 

A vizsgálat során  kétségtelenül megállapitást nyert, 

hogy iskoláink az ötnapos munkahét alkalmazásáhóz .nem láttak 

meggondolatlanul, kőmoly okok  nélkül. Az alapindoka szülők - 

és gyermekek munkáidejének összéhángolása volt, hógy ezáltal 

lehetővé tegyük a munkaszervezetek ötnapos munkahete által 

nyujtott előnyök minél sokóldalubb hásznositását.  !Az  alapok 

mellett fennáll az oktatási dolgozókarra irányuló kívánsága 

is;  hogy iskóláinkban korszerűbb munkáviszonyok alakuljanak 

ki, amelyek egyelőre legalább az  eddigi  rendszer mellett vég- 

zett munkával elért eredményeket biztositsák, sőt ezeket le 

hetőleg javitsák i • 
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Jogi szabályozásunk más kérdésekben is gyakran késik, 

s bizonyos mértékben fékezi az előrevivő irányzatok alaku- 

lását. Ugyanez a jelenség észlelhető az iskolai ötnapos mun-

kahét kapcsán. Bár nincsenek komolyabb jogi akadályai az öt-

napos munkahét bevezetésének az iskolákban, azonban mégis a 

hatályos törvényi szabályok bizonyos módositásával és kiegé-

szitésével, s uj jogszabályok alkotásával is olyan körülmé-

nyeket kell teremteni, amelyek nemcsak lehetővé teszik az öt-. 

napos munkahét bevezetését az iskolákban, hanem hozzájárulnak 

a folyamat alapos és sikeres végrehajtásához. E mellett na-

gyon fontos, hogy a tanulmányunk egyes fejezeteiben  emlitett 

kérdések sorát az iskolák maguk, önigazgatási jogaik kereté-

ben oldják meg, s belső normati.v aktusaikkal szabályozzák. 

Egyes általánosabb érdekü kérdéseket társadalmi megállapodá-

sok alapján kell megoldani, felhasználva az eddig  szerzett  

tapasztalatokat, a kialakult állásfoglalások következetes vég-

rehajtásának biztositása mellett.  

Munkánk közben az iskolai ötnapos munkahéttel kapcsola-

tos egész sor különböző, megoldással ismerkedtünk meg, külföl-

di és hazai viszonylatban is. A megoldások vizsgálatának cél-

ja az volt,  hogy  más területeken szerzett pozitiv tapasztala-

tokat iskoláinkban is alkalmazzuk. Kötelességünk parancsolja, 

hogy számos megismert megoldást kiváló minőségünek, társadal-

milag és pedagógiailag indokoltnak minősitsünk, de meg kell 

állapitanunk tényként azt is,  hogy  a külföldi tapasztalatok 

hazai felhasználása bár igen hasznos, lehetősége azónban igen 

korlátozott. Azok a körülmények, amelyek közepette ezek a meg-

oldások és tapasztalatok megvalósultak, legtöbbször lényegesen 

különböznek hazai viszonyainktól, s igy  mindenekelőtt  saját 
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tapasztalatainkra kell támaszkodnunk. Tehát saját, Viszony-

lag rövid idejü tapasztalatainkat kell értékelnünk. 

Mindenekelőtt azt kell megállapitanunk, hogy a terüle-

tünkön alkalmazott összes megoldások előkészitése és végre-

hajtása igen gondos volt. A gyakorlatban több munkamodell 

keletkezett. A modellek hatékonyságának ellenőrzése során 

szerzett adatok azt igazolják, hogy aggodalomra nincs okunk. 

Egyetlen modell sem bizonyult károsnak az iskolai munkában. 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint tehát az ötnapos mun-

kahét végrehajtása lehetséges, s nem fog az oktató-nevelő 

munka romlásához vezetni. Mégis meg kell jegyezni, hogy min-

den megoldásnak vannak előnyei és gyengéi is. Elengedhetet- 

len tehát azoknak a modelleknek ellenőrzése, amelyekben egye-

sit'hetők az összes eddigi megoldások előnyei, s kiküszöböl-

hetők a hátrányaik. Ilyen megoldások már ma is sejthetők, ki-

sérletileg gondosan ellenőrizni kell őket, s amennyiben elfo- 

gadhatóknak bizonyulnak, alkalmazni is. E mellett különösen 

hangsulyoznunk kell, hogy a vizsgálat során kétségtelenül meg-

állapitást nyert, miszerint az iskolai ötnapos munkahét meg-

valósitásának tartós megoldásaihoz csak fokozatosan, mélyebb 

oktatási reform-beavatkozásök utján juthatunk.  E célból ál-

landóan korszerüsiteni kell az oktató-nevelő folyamatot mo-

dern oktatóeszközök alkalmazásával, az iskolák anyagi alap-

jának javitásával, az oktatás szervezeti-módszertani oldalá-

nak fejlesztésével, az oktatáselmélet és gyakorlat, ls a tu-

dományos munkaszervezés legujabb eredményeinek hásznositásá-

val. Csak igy, intézkedések sorávál az oktató-nevelő munka  

ésszerüsitése terén, juthatunk  tartósabb megoldásokhoz az öt-

napos munkahét vonatkozásában is.  "Ezeken  az alapokon kell 
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törekedni az ötnapos munkahét fokozatos bevezetésére az 

oktató-névelő intézményekben - mondja a Szövetségi Oktatá-

si Tanács rezoluciója - ami az elengedhetetlen feltételek, 

.ide értve a tantervek és tanmenetek alkalmazását is, kellő 

időben történő kielégitését feltételezi." /157; 5/ 

Figyelemmel iskoláink sajátos élet- és munkakörülmé-

nyeire vizsgálni kellett, hogy miként valósul meg az ötna-

pos munkahét, s milyen sajátos nehézségek támadnak kétnyel- 

vü iskoláink pedagógiai tevékenysége során. Ebben a tekin-

tetben, a vizsgálat eredményei szerint, nem forognak fenn 

különösebb nehézségek. Mi több, megállapitható, hogy az öt-

napos munkahét előnyei nagyobb mértékben jutnak kifejezésre. 

Minthogy az ötnapos munkahét pozitiv jellemzői.a tanulók he- 

ti megterhelésének csökkentésében is megnyilvánulnak, s mint-

hogy kétnyelvü iskoláink több órától mentesülnek, mint a töb-

bi iskolák, ezt a tehermentésitést megelégedéssel fogadták. 

Ha ezeket a kérdéseket azon távlati megoldások szemszögéből 

nézzük, amelyekhez az egésznapos oktatás bevezetésével, s az 

. egész tananyagnak az eddigi  hat nap helyett öt munkanapba va-

ló tömöritésével juthatunk, kétségtelenül különleges problémák 

jelentkeznek, amelyekre megfelelő megoldásokat kell találni. 

Egyik alapvető kérdés mindenesetre az volt ,. hogy az uj 

munkaidő bevezetése nem csökkenti-e az oktató-nevelő . munka  e-

redményeit. Az alapvető kérdésjelentőségé miatt,a feladat 

minden nehézsége mellett,  iskoláink eredményeinek vizsgálatá-

hoz a legnagyobb figyelemmel láttunk. A begyüjtött adattömeg 

alapján ítélve jelenleg nincs. ok  aggodalomra.  Az oktató-nevelő 

munka eredményei nemhogy romlottak, hanem enyhejavulás észlel-

hető, amely bár statisztikailag jelentéktelen, .számunkra azon-

ban lényeges. 
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Az ötnapos munkahét tanulóink és oktatóink terhelésé-

nek csökkentésére gyakorolt hatását megállapitani nem köny-

nyü feladat. Azok az elemek, amelyek alapján megkiséreltük 

azt, hogy a fáradtság és pihenés hatását az uj feltételek 

között tanulmányozzuk, elegendő okot szolgáltatnak arra, 

hogy pozitív következtetéseket vonjunk le. A vizsgálatok e- 

redményei arra. mutatnak, hogy a tanulók és oktatók pihentek, 

s a fáradtság hátrányos következményei nem észlelhetők oly 

mértékben, mint a hatnapos munkahét következtében. 

Külön vizsgálat tárgyává kellett tenni a megnövekedett 

hétvégi szabadidő felhasználását. A pozitív megállapitások 

mellett e kérdés kapcsán a gyengékről kell beszámolni. A sza-

badidő felhasználás térén nagyfoku egyoldaluság állapitható 

meg a tanulóknál. Egyszerüen aggasztó a foglalatosságaik 

szürkesége. Még kedvezőtlenebb jelenség, hogy ugyszólván ki-

zárólag a fogyasztói tevékenységekre szorítkoznak, amelyek 

elsődlegesen zárt, választék szempontjából is rendkivülien 

szük térben folynak. A jelenség káros következményei már ész-

lelhetők. Figyelemmel arra, hogy az ötnapos munkahét kereté-

ben a heti szabadidőalap jelentősen nőtt, ifjuságunk szabad-

idő töltése aggasztó.. Hangsulyozni kell a helyzetet jórészt 

okozó tárgyi nehézségeket is, de még fontosabb annak a kieme-

lése, hogy ebben a döntő szerepet mégis alanyi gyengéink ját- 

szák. Éppen ezért e téren sürgős és hatékony intézkedések szük-

ségesek. 

Minthogy oktatóink, a szülők és tanulók ismerik legköz-

vetlenebbül a röviditett munkahét előnyeit és gyengéit, igye-

keztünk megismerni viszonyukat e gyakorlat iránt, hároméves 
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tapasztalataik alapján. Az eredmények, amelyekhez az uj 

munkarend iránti egyéni viszonyulásuk vizsgálata utján ju-

tottunk, nagyon határozottan az ötnapos munkahét kivétele-

sen pozitiv fogadtatására mutatnak az oktatók, a szülők, s 

a tanulók körében. 

A vizsgálat ismertetett adataiból  itélve s a munka je-

lenlegi szakaszának körülményei mellett beszerezhető adatok-

ra.tekintettel megállapitható, hogy nincsenek olyan komoly 

okok, amelyek miatt ez a gyakorlat nem lenne folytatható a 

jövőben is. Sőt leszögezhető, hogy sokkal több olyan indok 

van, amely e munkaszervezés előnyeit  igazolja  az eddigi meg-

oldással szemben. 

Végezetül szükséges, és kötelességünk is néhány olyan 

körülményre felhívni a figyelmet, amelyeket méltányolni kell 

midőn ily, vagy hasonló vizsgálatról van szó. Szem előtt kell 

ugyanis tartani, hogy iskoláink tapasztalatai  az .uj munkaidő 

alkalmazása terén még nem elegendőek  ahhoz,  hogy nagyobb biz-

tonsággal lehetne előnyeiről és hátrányairól következtetése-

ket levonni. Ezen kivül a vizsgálat meghatározott időben, tel-

jesen meghatározott mintán, s olyan eszközökkel folyt, amelyek 

alkalmazására lehetőségünk volt. Ezek az okok természetesen 

nem szolgálhatnak alapul, hogy a vizsgálat  eredményeit  nagyobb 

fenntartással fogadjuk, de mégis szükségessé teszik az ötna-

pos munkahét végrehajtásának nagyobb mintán, olyan munkamód-

szerek alkalmazásával történő figyelemmel kisérését, amelyek 

még megbizhatóbb adatok szerzését teszik lehetővé. Ebben a 

munkában mindenképpen részt kell venniök szakmai és tudományos 

intézményeinknek is, mert a közremüködésünk ezen a területen 

nemcsak ki.vánatos, hanem egyenesen nélkülözhetetlen. 
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vában /miliszekundumban/. 	 215 
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32. Tanítás előtt és után mért reakcióidő eredmények 

az ötnapos munkahetü szabadkai "Ivan Milutinovics" 

és a hatnapos munkahetü Bács-Topolya-i "Csáki 

Lajos" Általános Iskolában 1970. januárjában 

33. Munka- és szabadszombatot követő héten végzett 

reflexmérések eredményeinek áttekintése msec-ban 

a szabadkai "Ivan Milutinovics" Általános Iskolá-

ban 1970. 3.12-24. között. 

34.. Szabad- és munkaszombatot követő hétfőn megoldott 

feladatsorozat eredmények összehasonlitó áttekin-  

tése a szabadkai iskolakerületben 1970. január ha-

vában. 

35. Feladatsor pozitiv és hibás megoldásai eredményének 

áttekintése a tiznapos és háromhetes téli szünet 

végén a szabadkai "Szonja Marinkovics" és "Kizur 

István" Általános Iskolában és a Bács-Topolya-i 

"Csáki Lajos" Iskolában az 1970. évben. 	240. 

36. Oktató személyzet szerkezete nemek szerint a sza- 

badkai iskolakerületben az 1970. évben. 	246. 

37. Oktatók, szülők és tanulók viszonya az ötnapos 

munkahét iránt a szabadkai Pedagógiai Intézet te- 

rületén az 1970. évben 	 282. 

38. Oktatók viszonya az ötnapos munkahéthez a szabad- 	.. 

kai Pedagógiai Intézet területén az 1970. évben. 	285. 

39. Oktatók, szülők és tanulók ötnapos munkahét iránti 

viszonyának összehasonlitó áttekintése a szabadkai 

Pedagógiai Intézet területén az 1970. évben. 	287. 

40. Szülők viszonya az ötnapos munkahét iránt a szabad-

kai Pedagógiai Intézet területén az 1970. évben. 	293. 
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41. Tanulók viszonya az ötnapos munkahét iránt a 

szabadkai Pedagógiai Intézet területén. 

42. Felelet választék előfordulással kifejezett né-

zetek az ötnapos munkahét előnyeiről a szabadkai 

Pedagógiai Intézet területén az 1970. évben 

43. Felelet választék előfordulással kifejezett né-

zetek a2 ötnapos munkahét gyengéiről a szabadkai 

Pedagógiai Intézet területén az 1970. évben. 

44. Oktatók, szülők és tanulók ötnapos iskola_ iránti 

viszonya a szabadkai Pedagógiai Intézet területén 

az 1970. évben. 

29 . 7. 

305. 

307. 

310. 
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1. 	A szabadkai iskolakerület iskolái ötnapos mun- 

kahétre áttérésének dinamikája az 1967-1970. 

években. 	 93. 

	

2. 	A feketehegyi "Nikola Djurkovics" Általános Is- 

kola évi dekád munkarendje az 1968. évben 	127. 

	

3. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő városi  

általános iskolákban az 1970. évben. 	156. 

	

4. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő falusi  

általános iskolákban. 	 157. 

	

5. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő általá- 

nos iskolákban az 1970. évben. 

6. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő közép-

iskolákban  az.1970. évben. 

158.  

159.  

7. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő általá- 

nos és középiskolákban az 1970. évben. 	160. 

8.. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő általá- 

nos  és középiskolákban az 1970. évben. 	161. 

9. 	Tanulók átlagos tanulási ideje a szabadkai is- 

kolakerületben ötnapos munkahéttel müködő általá- 

nos és középiskolákban az 1970. évben. 	162. 
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10. Oktatók nézete a tanulók eredményéről a szabad- 

kai iskolakerületben ötnapos munkahéttel müködő 

általános és középiskolákban az 1970. évben. 	169'. 

11. Szülők nézete a tanulók eredményéről a szabad-

kai iskolakerületben ötnapos munkahéttel müködő 

általános és középiskolákban az 1970. évben. 	171. 

12. Tanulók nézete eredményeikről a szabadkai iskola-

kerületben ötnapos munkahéttel müködő általános 

és középiskolákban az 1970. évben. 	172. 

13. Iskolák eredménye az ötnapos munkahétre áttérés 

előtt és után a szabadkai iskolakerület területén 

az 1970. évben. 	 177. 

14. Összehasonlitó áttekintés az iskolák ötnapos mun-

kahétre áttérés előtti és utáni átlageredményéről 

a szabadkai iskolakerületben az 1970. évben. 	181. 

15. Összehasonlitó áttekintés az iskolák tudásteszttel 

az 1967-70. években mért, t-értékekben kifejezett 

munkaeredményéről a szabadkai iskolakerületben: 	184. 

16. Reflexmérések napi és heti értékei. 	194. 

17. Különbség a tanulók reflex reakciójának irányzatá- 

ban. 	 208. 

18. Reflexidő mérés eredményei V. osztályos tanulóknál 

ötnapos munkahéttel müködő iskolában. 	208. 

19. Különbség a tanulók reflex reakciójának irányzatá- 

ban. 	 213. 

20. Reflexidő mérés eredményei VI. osztályos tanulók- 

nál ötnapos munkahéttel müködő iskolábán. 	214. 
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21. Reflexidő mérés eredményei VI. osztályos ta- 

nulóknál hatnapos munkahéttel müködő iskolában. 	214. 

22. Reflexidőmérés eredményei VII. osztályos ta- 

nulóknál ötnapos munkahéttel müködő iskolában. 	217. 

23. Reflexidő mérés. eredményei VII. osztályos ta- 

nulóknál hatnapos munkahéttel,müködő iskolában. 	217. 

24. Reflexidő mérés eredményei VIII. osztályos ta-

nulóknál ötnapos munkahéttel müködő iskolában. 	218. 

25. Reflexidő mérés eredményei VIII. osztályos ta-

nulóknál hatnapos munkahéttel müködő iskolában. 	218. 

26. Összehasonlitó áttekintés munka- és szabadszomba- 

tot követő héten végzett reflexmérés eredményről 

msec-ban a szabadkai "Ivan Milutinovics" Iskolában 

1970. I. 12-től 24-ig. 	 226. 

26b. Összehasónlitó áttekintés munka- és szabadszomba-

tot követő héten végzett reflexmérés összesitett 

eredményéről msec-ban a szabadkai "Ivan Milutino-

vics" Iskolában 1970. I. 12-től 24-ig. 226/b. 

27 Összehasonlitó áttekintés a munka- és szabadszom-

batot követő hétfői feladatsorozat megoldások po-

zitív eredményeiről a szabadkai iskolakerület is- 

koláiban 1970. januárjában. 234. 

28. Összehasonlitó áttekintés a munka- és szabadszom-

batot követő hétfői feladatsorozat hibás megoldá-

sairól 1970. januárjában. 235. 

29.. Oktatók viszonyulása az ötnapos munkahéthez a sza-

badkai iskolakerületben az 1970. évben. 	283. 



309.. 

311. 
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30. Oktatók viszonyulása az ötnapos munkahéthez. 

31. Szülők viszonyulása az ötnapos munkahéthez a sza-

badkai iskolakerületben az 1970. évben. 

32. Szülők viszonyulása az ötnapos munkahéthez. 

33. Tanulók viszonyulása az ötnapos munkahéthez a sza-

badkai iskolakerületben az 1970. évben. 

34. Több pihenést, tanulást,. játékot és szülőkkel va-

ló szórakozást. 

35. Oktatók, szülők és tanulók viszonyulása az ötnapos 

munkahéthez a szabadkai iskolakerületben az 1970. 

évben. 

36. Összesitett viszonyulás az ötnapos munkahéthez. 

37. Nézetek az ötnapos munkahét előnyeiről a szabad-

kai dskolakerületben az 1970. évben. 	. 

38. Nézetek az ötnapos munkahét gyengéiről a szabad-

kai iskolakerületben az 1970. évben. 

286. 

292. 

294. 

296. 

298. 

306. 

308. 
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1. Meghallgatási kép 	 16. 

2. Reflexmérés 	 19  
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3, 	Reflexmérés 19. 
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szíveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szivos figyelmét fel-

hivnom tanácsülésiink ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

ós benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt. értekezést a birálat elkészítése után szíveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 

1977.ápr.26. Szeged, .11:1:040 	 
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