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ViL:c,ozcrte tűvekazik azoknak a ozárap akik oUerdQ•-  
zett oktat;úoban voaznel: r.íozt. Mind t:ibb cio t>bb orozrigbnn,  
mind tJbban óo tabor'  tanulnak vr.,lar:ü.lyen foku oktatúoi  
intézműryhez kapcaolódvQ. A ktil3nbüzG túroadalrni ronclazo-  
rek i©,. éo az egyének in  engednek a kor kvvetclmínyeinek.  
anc3ink6bb feliamerik a szervezett tanulúc azükcsógea©ógót,  

éa mind tcljecebbon rnegvalóoitjúli azt. idtalúban emelkedik  
a küteloző oktatúoi idő, a .a tanitütclozettocg időtartama  
is nüvc<<ozik. Mindezeket az 1:I;.3zi az  UNESCO  ó;c az oGyoo  
országok últal küzrebocoújtott ác az oktatúaaü,t;yrc vonatko-
zó adatok  igazol jók.  

Fokozottan  érvényccok az elÜbbi rragállapitc,aok a szo-  
cialiota orszúgokra, igy haüúnl;ra ia. I;16g 9  ha egy  adatot  
emlitünk  r  mig nűlunk 1930-ban 1 160 144 fő vett rc;azt  
alsó-, küzép- c;o felaűfot{u iokolarendzcrti oktatúoban fl  act= 
dig oz a 16tazúra 1966-ban nix.  1  914 954 főre emolkodett. 1/  
Egyórtelmüen nogúllapithat juk tahú:t fl  hot ,y az  i..túr;múrvca  
~vmlcae úllandóan n2„lc ~ cdii:. 

Azonban nemcoak a monnyiccír,i  nüvc'.ccléot o  a tanulói  
létozíirn egyozerü gyarapodúoút éazlclhet jüt:, hanem ki.ilünü-  
con  az utóbbi id'> ben fokozottan  jelentkezik a túroa,dalot7  
igónye a  min5o6r  to':3ntetóben ico IIüvokozii, tehzít az  oktató-
nevelő intózmt:nyok úc a ncclalgia 	órdck1űclLe, a a n:3-  
vckvú fi~-,yclemnek objoktiv okai  vannak. and alapooabban fl  
jobban kópzott ernbcrct.re, mind ookoldalubban fejlett azemé-•  
lyicc:gelcro van ozüksóg a termelóaben, a túroadalomban.  

•i•  



Est az igényt jól tiikrtizi a mi lokelareformunk eLyik 
alapdokumentumn, a napjainkban haoznált Tanterv 60 Utaoi- 

amely az általdnoo iakola  c&   éo rplpd‚tait  a k3- 
vetkezőképpen határozza meg: 

"Az dltalánoe iokola célja, hogy megalapozza a komr. 
muniota ember ozamélyinégének kialakitáoét. Ennek érdeké-
ben: 

• Oyajtoon minden tanulónak egyséGeo, korozerfl rip-
mUveltaéget; 

• egéoz oktatő-nevelő munkájával aéltudatoocin fej-
lecoze bennUk a kommuniota emberre joilemző erk31.- 
coi tulajdonságokat; 

• neveljen ugy, hogy a tanulók ozerecoék ezocialiota 
hazánkat 6o máo orezágok népcit, :AcoUljék a  muri-
kút 	a dolgozé embert, vegyonc!: .,nezt tároadal-,  
munk eakitilzéseinek megvalócitéan; 

• tegye képeOs6 őket arra, hocy hazánknak és a Javő 
társadalmának mindenoldaluan fejlett, Ontudatoo 
dolcowavd ős védelmezőivé válLanonnaki,v2/ 

A Tantery által is mockivdnt aernekl omom6lyinőcfej-
itialonek tUbb tényezője van, amelyek egymésoal dialekti-
kuo kUlcoUnhatáoban befolyáoolják a poziohikum fejlődéo6.,  
nek folyamatét, éo amelyeket a neveléo corán állandóan 
figyelembe kell venni. Ezek a tényez5k: 

az anat6ntiai.ftelJdw,ial adottocir,ok, 
b/ a kUrnyezet 6o 
c/ a neveléo." 3/ 

A poziebikura fejlődéoének termóozoteo előfeltételei 
az UrOklatt anatómiai-fizielégiaiidegrendozeri adottoá-
gok#  amelyeknek érvényre jutóoát a kOrnyezet teozi lehatő-
vé. A ezemélyloég éltalunk elérendő minél teljesebb kibon. 
takozása 	nban vég35 °oven q goveldo tU  céltudatosan 
irényitott likk yL;$41Azium' kcromitU/ valdoul meg." 

A nevelée folyamata, a ozemélyiség sokoldalu fejle z-
tdoe adott ceotben as áltaidnoe ickold4an tUrtclaik. Az 
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előbbi tnntorvi id6zotlien hazánk minden dlta •l.~lnos  

~~"nsok 
 

célja 6®  minden  neve2őtesotfilot6nek feladatal adva  
vannak* A 061 me3gktizalitz.ee vagy el.ér6oQ#  illetve a fol..  
adatok megoldaoa azonban icon ktiZc3nbüző m5rtékü lohet.  

Lgy-ecy iekola életét *  mtankáját, az oktat6-nevoly" munka  
erod.t&wscsoőcc:t sok foltétel befoly::íaolja„ amelyek  le~ 

i.et.ne:k iIIico3.an!a belizliak 6o kl.viiZiQk. Az isko ►l.6n  t>elL~Ii~ 

ksot ozánclókazunk majd  köztll.ebbről vizacell:ni, melyottet két  
nagyobb csoportra ryaethettLtnk.st 	ra~  3 "x _'~ `. .~~ 	~  l.t  _  0w  
Avkrof  A tórgyi feltételek küztil, legfontosabb az 6piilat  
6s a fc>loze .relám, mi.g a ozom6l,yi feltőtele:tnnól, nyiivdn  

döntő mértékben a wz 	ls. gondso3c nk.  

Az általános iskola s;6ljúnak oi6reioét as  o: zcl .hi,vsa-  
tásozaríuon fcagl.el:koző pcdragóguoek nevol6nooi *  mint a  
gyermck neemél,yis3é, őre ható *  azt  alakit téltudatos,  
tarvezerU 6o szervezett tovékcnyss'~cgol azolgajúk.: A nes.  
vei6o  ~  ~':  _ ~  _ ..o ~ of  ; ~ w.  .  *  ' ,r  a  tdreacialmt i`cjl.ú{IGs: 

vető feltétele. Azonban  Na  novel6o nem a t.6roadalom  vr~~ 

miféle w esiré Zy t e]:.on funkciója *  hanem konkrét etm~ ~nri tev é. 
 

konyn6g., amelyben a nevelők éo az 63.taluk moeollobta hozott  
tényezők alakitőlag hatnak a ndvendQttakx'e. A nevelős ;Jog~ 

határozott viszony nevelők 6n növendékek k:ctty a5 
 

/  

Milyen legyen ez a viozoxy?  ~.. 

A szocialista pedagógia elveti a  ozc:l.eőe6gotkot, az  
előző pedagógiák hibde kencopcidit. Vom p .aeozi  ;r,,  csak bo-  
fogadc5,, encedeimes.kedő lénynek tefk3,nti a cyart.locPket,  Lamm  
számit aktiviteisukrsx, (Spit  arra. Viszont az *uj rs+oveléo"  
irtínynotdnak a podng6gi.ai anarchiához vezető I31E3zlortresko-  
d6o6t, a növendékek tulzott "autonómiáját" ocrr., fogadja ei d  
A ozooi.mll:€rta podtag6gia e:zo .=: int a,Q  nevelő 6o a  t:töficndCk  
nem  egyan.raxgu falvk a tst3leeUzOa tevékatyoégben„ nem  cgy-  
rs6e mellé vannak rendalvc3., hanem a nevelő a vec,otő., a  
vendék a vez,o#rett. « 6/ Lz a viozony term;ezoteoen lefiatő.  
vő to;osi ., oőt igényli g . lve 3 	kt" v .

'
•t s ez a  kút-  

olclalu tev6koryo6g biztocitRja 1,,1 69.221ü,.ajpolaritaloát #  
Azt is  10 ko3l mdg mt:icezni.ink,, hogy a  tazsoeial .l.ota podagőr- 



gin szerint a nevelős nem ozüküliiet le egy nodagcíguo ős  
egy ntivendók pdroc viszonyúra. A mi pedagúgid.ak nla,, palz l-  
az ts kauo~ailL  MI a küzüosógbenfl  a küZÜCOég által nevelünk  

a küzüoflcíg szánúra. ; .zok ozerint a nevolóts Iti5tpólucsu voltú-  
nak órtel.rx3zétse akkor helyes„ ha  abban a nevelőküztisacíg c©  
a gyerr:;okkt3zti©oóg kiilcnt3t2üa viozorydt idtjuk.  

Az  előbbiekben vázolt, ős nóg tübb ilyen  alapvető éa  
itt  most  fel nem sorolandó pedagógiai elv htsl,3iQO értolmc.  
züeótől is függhet a nevelős cóljünak teljesebb vagy kovás.  
bó sikeres rnegvaióoitúoaa  

Jobban küzolitve értekezősünk fő tórnd júhoz  s rrci. küzúo-.  
.  rs:;gi embereket akarunk  nevelni.  Ent a feladatot cask ugy  
tc,djuk megoldani, ha  szervezett ki3zvQOégekct hozunk létro.  
/tMakarenko szerint "a küzüsnLg kontaktusban 616 egyQőg,  
€snm3.y az egye4Eiléa szocialista elvón alapul*"s,/ A neVelá4  
mühclyét, az iokolüt nagy ktizüosLggrí kell szervezni* Az  
iskola t ~:irvóryozeriion kisebb küzüoocgakrc oszthatd, íg,y a  
tanulók ős a nevelők, valamint a orülűk ktizüoscígoiro. Eze»  
ken belül mcíg további tagelódúo észlelhető /a  tanulói  Icti« 
stüoflé=g,nól pl* alsó tagozat, felső tagozat, ocztúlyktizüa ©é--  
goky  stb. /0  ogőuzon a t;al-,aranko által ernlitott elsődleges  
küzüooégakig. Az elsődleges óa a krrzbültsű kOzi3or3égek tevóm  
kenyoc;gc;bŰl, ozervezettoógóből o  erednónyQibúl,. mint  mcx;a7  -  
kokbóa adódik az üsdzképt pz iak4O,tipÜCsdt; fejlettocíg o  

Mi határozza neg, mely küzt3ooóg befolytíoolja düntűan  
az egész iskolaküzi3oocíg eredményeit? Ki alkotja  meg ős  
rakja tioc zc egységes kópp£ a rrozai I:ot.at , a róo.,.Qraürnórye-  
ísct? 11- iskola vezető 16,tisoő e  •  eve 	' ot  Rajtuk  
mulik a oil:©ri A nevelőtestületen, mint kt3zi3ooógeni Az  
egyes nevelők rrítcrmetttsc:gón„ kÜpzetttsógén, igyekezetón  
is, de még inkdbb a nevelők küzt3cocc6nel, üssz-adotto:ígnin 9  
rnunkafegyelnx;n, egymáshoz és a nüvcrx]ól:ekliez való viozo-  
nyün, 	gcíc ia  i-pollti Eai-ic;eológd.ai. emoc;gc;pz  Lzek bem  
folyáooljúl:, vagy móg inkdbb ezek I.atdrozzák meg a nevelő.  
testület pcdar,.ít:iai i:atrícfo',őt ,9  amit a küvc3tkezőlcbcn mun-  
kaholyünktin vizsgálni Icivúnunk.  

•/•  



A nevelümtudomwnyok miivelúi a padac4f;iai hQtüofok  
vonatkozc4nüban igen oeiikmczrkuan bantak az e tüma 3.rá,at ür-  
ds3kl5dűkkol.s Ezzel foglalkozó, dxaülZ.rS felrlo3.gozüaaal alig  

talü.3.kozutdc,s  in.kcibb caa.k utalásokra bukkanunk. i;ppen ezErt  
oz•iikoá;cianek ltit€7zik  magának fiorplomn

.
.k a pontosabb k-

rUlii1saA, A ne4ciQliEta pedag" Ywa 7unatkoiYa¢:ayó 4evelási. 
 

oLmőleti tóteleiből kiindulva  a kl3vetkexú k3oCricYttrt t+tl-  
hotjUk ta pednfigial hatásfok meghatároz5tifiraa  
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Az előbbiekben eml.3.tett a a pedagátliai latí%E#i`ok  

üllapl.tao$t eáIz4 vizsgálat e1.foriadbattl  60  11a0=oa1thot6  
e.rodr.őnyt coat: akkor hozhat *  ha a  f+dltürüo tibboldtaluan  
trtőnik. Ezőrt is e munka  aordn változatos ~fűcr^eret-ot  
alt>al.maztunk* Pl.  a kSvatkc32,,~iket t  

a/  Ron3ozorc:s, huzamos Veit.;  tartő d3 határozott o6.-  
3U ONSApeVDt ,  tadnt as ü£32tülY t50fkük 60 /Oven*  
dőkeik ktS2atti kapc$-o1.at taltakulsid3i3 ll  az órintkt3?Ú0  
tőmuoav a ozervcszattoc:g ., az ellenőrzős (5o ennek  
vetillatoként a ks3zaooőg #`oWdcápo vonatkozríalban•  

b/ TerilRirry.ro SI4F.i 40 VZJop7/ü. i1oJ 1460F1cpqY  clVVsti.f. in a  
nevoivteatlii,at tagjai  k3zz5tt egyes vozof,ői  

koddoeknek küitinbiizci mádon tt3rtvxs3 ku23.ánei  a, i1.  
letve ass ezekre wad  reagüláo alkalmával.  

el  As  iss2= ~c~..44a. ,14jaat WWI of  3gglv k+dtad AD  a  
ergl,vet  mind  a t.ataal& ős a

~`

neil~k, and 0 ~«►  

vC1.vtL t~:7uUt'iti ű fontosabb ('tU3`It~ek Q/t)tití.  

cS/ !i t ev ~ t_er ú o 	ne 	~ c,;. a nevelők  
cis a tx.~nulc5k kdrdben olnv""aortaan dr<lütogatisok oo•-  
z•n ikb 2Ú00 drüt látogattunk mag/r  

~iry ~ -..  

cvel  
9 ~i i ~ 1  i ; } • s  
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c/ A  at;atioYtlíai r.uídazarekGt a©zámoískal órtékelha-  

tő eredmények v3.zoF,űlattánúl.  

Andazek mellett, mivel a vizagálat nagy rc;a^ben  
szociológiai termúazetüs: döntően alkalmaztak a a^ocizaet :  

~,~ i rric~c~z~ uert isa.  Ez utóbbit ne m  azórtg  mort a szoci.olfr.  
g3.áva1 való fonln.lkozúa kezd "divattúiu vúlni  o  hanem mert  
mi ia valljuko  hogy a pedagógia fejlődéac ezoroa kapcso-
latban van az embert éo a térsadalmat vizagülü rclo tudo-  
mf'irwokkal. 7/ A pedagógiai hatúofmk vi.zogólatm taprwztam  
latunk szerint olyan helyzetet taramt t  olyan problémákat  
vet fel t,  amelyeknek tiaztúzúoúhoz a ozocifllógia ós a 3zo-  
eiometri,a nélkülözhetetlen.  

Bdhúny fantom a vizogúlnt oi í;erét döntően befolyá-
soló követelményt a munka oorún azon előtt tartottunk.  
Igyekeztünk elkerülni a funkciótlan fl  ancdlu felv6teleket  
vagy a metodikák centrumba  kerülóclét." Hem volt s3^abad  
megbántanunk egyetlen pedagóguot oem. Diztoaitani i.g;Jcírez.  
tí.knk az őszinte vúiraazaddo 3ehet5nénét.. Vi.légooa.n mag kel.  
lett jelölni a v12agúlöt cc:ljút fl  a teattilettel prőbúltuk  
megértetni a ncgo2dondó feladatokat s  _ a mint  múr er:7litat-  
tük - tc3bb oldaluan igyekeztünk #s.:'jükozédni,,, io töreked-
tünk a ht; lyeo mcidazer vagy rnúda^crek kombinúlt sxlkal^azti.  
acíra e Igy  s  a cook igy volt remc;ll>atú sa kivünt eredmény.  

Az o  fejezet elején emlitett nevelés ir,inti mennyi-
ségi do  minőaégi vonatkozúoban egyaránt jelentkező túroa-  
dalmi. igénys►  a fokozódó követQlnt;rn;ek szinte ti3rvcinyozeriim  
en parsane:;ol jakP hogy a pedagóf-uAok g  az lako3.dk is mind  
jobb  taljeoitnrányrt nyu;jtarara ?t. Az ícltnlunk vd#YZett vizagú-  
lat fő ce:l,ir,itizzíoe éppen e fclicmeréctÜ1 indittatva a ne-  
v©lvtectf.ilet tovúbbi fej lccztécep illetve a nevelcikútio-  
cÚg pedagógiai hatús3fokúnak n<3vel6oe volt. Ehhez iSrterni  
kellett a jc:lQnlegi helyzetet. 	kell tú:rni azokat a  
tényezőket áo  i#saazeff.írzdcaket f  amelyek az al,őrelép3Bt se-  
gitíicti e  Q meg  kellett hatúrozni a tov,ábbYualadún érciokC-  
ben flzifkoógeo tennivalókat. A f+a:ttúrúc corún tújckozvdturik  
többek között a nevelők :✓zocidlisa küriilmx3nyci felial !  vizo- 

•  /.  



gultuk a azabadidv" elhussensílúmút, faltártuk a nevelők  
gsenélycn kapce3olotrendazercit, Uoazcgeztiik podagkiai-  

po7.itikcti-i+doo3ágiai dlldafot;141dt3aiiat„ s;rtőkal .s4mi óa  
Únórtókoltí®i kiflc:rlatokot tőtettünk, etb « atb.  

Sok cegitoóget  jelentett  e rr3tinkí:bs3en a k011ektivúval  
eltUltvtt 15 egos igax.gatái tapasztalat* lInnak  hirtt~ 

kábnn, valamint a tct3tiiiQt tagjaihoz való kedvezőnek ór-  
sett vioxonyban áo az alkalmazott  tUtibfó3:v vizsgdlati:  
módszer segitn6gáve3. reméljii.k, hogy  a. pot3agóg3ai hIItda-  
fok tokintetóben tett magdllapitáeain.k €íi.talúbtsn igazoltak,  

megfQ ie lGea bi3,onyi  to  ttak óo elfogadhatók lesznek.  



I~ . 

A VIZSGAIT ISKOLA LS A Ni'lVEJ.I6TSiS i t?1.ET .i?LUV 3111tíútl  
~c~~~a~~aaa^~^~lC~lslstsa^ 	 

a/ Ia„ ~+ ,,_;g_1,s:jak a volt kizflc%i polgári loúnyinkola  

/azeiv"tt feiac,i-leúnyinkola/ jogutóda. 1070  

.iutJúban ppao tQtt;í:k,  illctvo ltozcito ace  raüka-  
dóac;t, totIút contenáriumahoz Wacledik,  

b/ Lmeletee kút füOnU.lettixak  egymáoboz upyan kiizal  
fokvú,s  de m:gin kflland1l$ taken nyort oificlyQ-  
záat. Igy a nevelők tan6rtSnkónt ingajúratban  
vúltjúk egyraáot, ami mind a tanulók feliigyeleze,  
mind  az adott órsín ozflkmágen nz.omlvltató,aazkü-  
zcik bigto::itáea, ezúlll.tdoa nze.tapontjüb41 liút-  
x'd[Iy13a•  

c/ T.antorpcinL  or úilla 16. Snjn ~;oa abból €3 aaik4vste-  
rem /t3zortcír  a  kíinyvtt.sr, elcáadc5„ rajzterem volt/.  
Aloó 

 
tagozatos ot3ztúlJaink vóitakozvn tanulnak  

utTyan,, do a foleci tagozatban eat eddig oiker#,llt  
olkorülni. ', indeneoetrc a *b"  $o  a "c" alat-
ti  okok a ttunitóto túrgyi feltóteleirek jnvitúaa  
órdokóbon uj tantermek ápitGnőnek ozorgalnrzzú-  
ozít tQOzik indotco2ttú, r  and as iokolavezetca r ~ --  
sxórúl meg in törtónt.  

d/ A foi©zerelón  jónak monzlliatd. í'Lid jainic ujak, az  
.1.  



iakolaegétrzadgf.igti k3ve talmőnyekn+tz-k mdgf  c 1e 1cr-  
ok. szertdri eezkUzeink a azeikeőges azcmlc;1tQ- ►  

tőneicet,, bomutatúnokat lehets3vá tcnz3k,. Neve.  
lank  munkdjínak Iatr:konryer~̀t külthüaen  

ti az  auc3io.vizuúlio cszkiizUkkel. veld  36 elld.  
tvttsőgank. Telvviz3:ciből. 4 db #  mognetofonbál  
G db#  3semozjűtftsfiból 4 04 dia.votitaből 6 db #  
r6didból. 5 db ős bongos  fi.lmvetitabal, i db  Van  
as iskola b.irtekxibon# a nzoknok aztimdt onjút  

er3b51, a ttzülai munkakOzUoac tőmogatdsúval  
is igyekeztünk gyaropitaa.i..  

il  .Lyagglase°ua 	ggpag A . 
 

a/ k App404 lOssuR  704w Aled fiagozates 233, fo1-  
aú tagozatas 400# a tagieieldkbau /k,ilterüle--  
ton/ tanul 71 rnR3vant4ák. + ► A tagiakolőkta a  
fala$ ta,sozatbo bojdr 66 #  t+ehd.t as  üaaz3.őta.Srím•- 
b6l v,Grosi /bslt.aeLileton lak6/ 567 fc3. .. IIapku •. 
sic  189 tan u16,0 - A nemek szerinti megoazlúQ i  
331 ledny ős 373 fia.  « 

b/ As  alatS tagozatos ImplOpmQrtpk  ozdma beltc-  
sUleton a. kíiltQrillaten 3. A  foleű ta£;ozatban  
10 t}eztállyunk mi.ikí3dfk, Van  5 napks3zit3 cooper.  
tunk 4a. A  tanul.őasoportel: az lma  tobdt idkoldnk. . 

ban  26#  
Az  aoztd3,yok lőtazdma 6.t1agoann 34 f5 ..  

2;4=212tIgiA21102141  

el A po3Bőri  iskola I945--bon  raőg fat  az/10.616  
axttstt4ílon inn ma'  36 főro enolked€3tt.  

1ük p 3 24#  fvrfi 12. A pülya e3mal.esedéoe ntí-  
lank  is érezhctu" ugyan, do  ennek  soma  hutrd»  
ma  nem tnpadstaljak. A nemek ozer9.nti jelem.  

•l.  



loci  2/3 .. 1/3 mocorssl.a.s a r:lttrbt:a során kedvt~-  
2úno k  bizonyult«  

b/ Bgyetemi vgra:otugar;ol. rendelkezik 4#  t`askolát  
vórsett 10,R  o.raktanitő 4 6n truxit;ii kőpenitéati  
10 nevolÚ• A vdczot tebe de- a osak oaaarinti mo, -  
aen&  Itokint+et.őben óvokoa kcreostül tarvoM+orti  
faj leos t6 munkát kellett v ógesni. La  már nlő-- 

xade a hol,ya,etűnt:. Coat  egy nom makes,  t+ohtít  
tanitől #ópooitósü  nevelő  dolgozik a  falnő to -  
gosattan# de igyekezete r';© tapasztalata alaNr`a  

is alkalmas a feladat  e3.I::4tü.c3úra« axidQn  
szaktiőrgyat «. as előbb tml3tott kivc:tQllel  *► 

a tam,  tanit.ri;scíra kőposi.tett nevelő oktut, Icy  
a a3zakaa.a Qllátottnóg /t# nQVeldi lc:t©s ~cítrarn vcr-  
aratkostatva/ 974 5r-os,  

c/ As ~gi it~ a =aka l.ntexzsitdas osompontjliból  
i;  jelentős tőnyezőő, Megf3.gyal.fa+Ki.arak a3.apján n  
do  czzploráciőa 4144rian; al teszaólgot©sz cSs ate-  

vókonyodc ctredmónyabirieic elscsőxso utján#  az s~r-y  
tletelt+oíxtől /a Adlra-fak kezdett ttt a Ma€;dtia.*  
aa ott noval.ül..tvl./ szersett vőlemónyolc Usesegos6,  
sekdrxtio as  áalapithatc3 rseg#  bogy a  pől;,ak+asdc:3  
után legalább Ot óv gyakorlat  ssiukncigos r~rtaos,  
hogy 	nQttttl.ő a kőpetxroE,ei ór) a kópizettoőga  
szerint  l.obo teógcia hatúefo kczzz novo ijen #  oktao.  
Wm*  UCY4hicy a nS+'zgdijaoíztt előtt kb. tit óvvel  
dreabetően lanyhul as órda3bc3őd.őt3 #  ooükken a  
tel joai.tmőry.  
Hllunk az  ől€ttkori maroszlást a kuvetkc>r.a táir-
.i:í~.tútlt mutatja:  

-201 21-30 131-40 141-1) , 51-6: I C,1- on:;e-  
pen  ő 	v 	k 	t3 	s 	U 	t 	t 

13  1 10  1 1 	G  1 	? 36  

Az  Atlagoo fleticdr 30 óv.  
A táblázat szerint a teotiilet fele küzópiroru,  



.. 3.3 «w  

ercaja.  mun#abireisa tolj6bon 161t6 áe s>adr jő gyn••  
korlattal*  nagy tapasztalattal rendelkező nave-  
15*  .. A fiatalok  6s az  idasok arc,ínya zzegkiisolf,* ►  

tőleg 211*  Ez n jiivút 3llo$ven lgoct biztatci.,  -~ 

Eiőg sok. ugyan a x>ysrgdi jazrát3hvz icüzoi dl3d no•»  
va16, de ads  0 munkubirők, igyekvők, ágY  ~1~► 

joy  órt+6kt1 mun't v6 gez ne  k.*; A  fia#a3mirbttkrál  
is  kodve$őcan mi latknzíatunk. A  navoliltot3tUltit  
kUrbaoóggő agormdiddetsa*. dasztol.jcaaítus6nye ozompont-«  

jdból 3,gan ltxsuegeoi n  hogy ők is hamar a  kolloio  
tivdhos4t igasr3to ttük ldp6soi ket.• Nam  boa ivadtak,  
banem boiilosztsoc3tak a tOrzegűxdúba, soni egyo  
agy soa3.nfOittml* ktx3vez(5 vts .~l valő gyaraptaw  
ddounkat eredma>yeztey tC►deroe azt is megomo-  
aiteni #  hogy at  un*  ~~~'z'"~it~ ~ ~~°Ub~

,fy~~ 22~t3.unk  \' - 	i i1 ~+~ i~1n 	il 	~riylnrrl ~ Ma+~ irr  
nem  le lba ő fa l*  A  k#.ildnbO w6 koruak kíi zú t t is  
hamar jv bardtoá; y, alkcatő cagy%ittniiktUdda alakult  
ki„ A  fiatalals lcndUIotca drs az idltoNxak tapasz-
talata harmonikusan ogyee.i.l a  kdz j.avárx..  

Via=  300  magdnon 6 ;uCVU15* Egyáni ős tároadai - 

mui  sz#rpontből nyilván a kiogyensul.yozottaágat  
jobban biztos3.t$ beizaa lat rr31.1ett foglalunk  
dlldst* A  kórdőo r6szl.etos e3+u. s `e6ro ftt nines  
leab.etúsüg, azonban azt legyen szabad mogálIspiw  
taut* bogy egy  iokcaln munkájdrians kixlkinften a  
ta,n3.táoi őrzákcrn. 	foglalkozások megozero.  
ves<dedben, lebanyolitásában4 vacy a pedagógia 

 

Webb  oredm6rayaiv+ol valő küla lin foglci3.kozásnu1  
Santa  n61kUlOthotet3.cnQk a tabb szabad iddvtal  
randeZieaz6, kOtet7.onebb, magános nevalők„ Ilyen  
nzampon=tból a nálunk fellelhető 1/6 1/6  
ardny kedvese*  

c3,/ üt 	van a to tinotbnn 	116C4,  tVt3rmokt3  
1*  bdrom gyermeke 1 *  kft marmots 11  6s. agy 

 

gyermeke 13 nevelőnek *  Gyermektelen 7 kartár,,  
sunk.  - Elxromévora vagy  azon aluli gyermeke van  

*Al  
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10 n4volcinok. Es a t€nt;:Icrt tagjainak helyoo  
áiotozemlólatét io tgasolt5 ritka osáp adat  
azonban  aajnoo az oktat$..tovolő munka d1tulti*.  
bazt nam oagiti* A t3tzül6oi 0  majd a gyermekek  
bctega6ge ldega kivQtt t3zabaclo ►icok miatti  ~  
tyettoosmoak a  3ogjobb igyakesaCt raallette móg 

 

az ogynógtra pedagógiai eijúrdookat jc3l kittlaw  
kitott kol.2ckti.vaban nom olyan őrtGk€lek. bqgy  
teljooen g6tolni tudnak az cmztdlyt, a tanulók  
eeemayf:a6gat őe a tananyagot jobban iomord  
idVolld►v4 aevo .l.ót. leg as ogdasm:gvc s  do (vo-  
d& koron aluli gyermek ozfll.eirok .,e  kiil.ananon  
6deoany jznak anareidjat is  jobban iokUti a owl..  
idd gondja, mint mdookQ t,:  ~ 

Yégod Doraic3t a azaei dlía problóm,ik kilatdaa few.  

aeon mdo 	UzemboaGte  mint ery l,akQldbran.. Az  
utóbbi bo ly en a hiunysaot go a ook h y zatt tl  

mindenktippon ogy gyt3rmGkooro6 	mot:,  

Egy tootUlet pedagógiai bZt,do f okát nagyban bet43yá-  
o4lhnt jas hogy az 	. 	.  . 

  	

_ 	 v o -

#t  

e

~

' many.- * 
mire 6l6ek4 ~ hogy € ~klet milyen lCn:t5ö6gik 
adódik a ~vo$ők~k aktiviteiouk ~gautCtdedrt t  to- 
~t3d;Uk ki~ jtó~re, a kiiidnb3~ kls~oZ~ krté¢ 
oskb~ vól~3~k t~lv~tio~, ~vao~#vk nog,. 
tátolSraf #at~~tok ~~ talíra. o~aitnlfn joga-
ik gyakcrlda~ ~~2v~ av6~lajt~rt 4a az 

 

A p~b~~val való tag~lko~ kO~ labb vinzi az 
e~:~~~ a kUP~aág ~ót. "A a~zvőtol 
log anvrtónyooitv azüko~letkieZógitv€t oa ~~atcs

- 

 

# 
as a~dt~ a a93tt;o~ei való oz~lyca kapoco~ fia 
~~. Reek a j~2óL~ mvtiv~akmajdnem biztoaan 
uj kíg ~tet~otkct jelantcaok

~
~l~ok  a  ~iziva~l 

emelóee ird~~ hat.. n9

R 1 
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a/ IakolAnk i3tdiló pArtmeryoz .otünok  taaja 13 ne-  
vela*  Ez tUbb, mint a IotQzüm 36 0-a0 Ramon  
kadvosaat S Wag kedvozali* boa jó a fapaQOlat  

a pdrttag .ok do  part4tlkivií?.iak kfttStt* mind  
a Bzül.ők, mind a t+C3nulők fetid irdnyül{ taove3.w"-  
ranks eradm6nyaoodge a<empontjóbó3 jolQntóa  
ez, mert elóeegffii a pal.itiktal óe az lcfeol6gási  
kdrdódekban as ecyaőgco dildngog lal.órat* w  
Ta3jas mórtő k-bon elfoGadntlt elv as aiupoearve-  
e,eE#{,+en, tocy a dzocialimun ápitótre de a ono* ,  
eialieta irako].n noveldoi feladatai nem oldhatók  

meg a puítonki.villl:ek eegitoc:sga nólkUl de vi- 
=tint: a 
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kor'HI~i3n#.k~ti.ik kt7~zfi~~BISIUn'i~i,#j a  d~[id c+ ~.atot3 mur ~kt~j f  4 0  

`,3ünyU0 egg a$ a fIL`lv,2ot in, bogy az alap;_'eLr-  

vcz0t tagjai nnr:zntacak most-Ala munttt'ban jLiranFt  

Ú3ons  hanem ott talúljuk ki.i7,i.ittiik a tcotülot  
rszakrailag iv $egttőpeettebb ncv+e.lúit,  

b/ A podagtigxrs Qa= c 22 ^20 alapeeorv nek ad1.txnk  
m#ttden ne vel5 tag3ta. A ve: ot5o6g jól dolgozik*  

Aktiv, firvelaeo 611 p6ldaeúd pedtaegcz3ok. Fog-
lalkoznak as l,okula d%tó•nek minden tori:i3.ot6- ►  
vol.~ iRy az oktat►do»xaovoide kórdóaoivel is.  
Sok oegitoégot adnak a vt3:;tat6cLo2. -  
A tagodgről vol,ci gomdvokoű'síf3uk, a ael}ol a kol-  
lotrtiv► azeilem foj leozt6ea irdnyú-brara Latcí terr%«  
keryodgi3k kitmeldet#cis 	Ennek l.egcre+abb b.i.eonV2.-  
tókai a #ikoreas  küzLin ttYnulmdtyi kirdrnlu3,aaok *  
mal<yekan 6Wenk6nt az ogőnz toetiilet rr.;aet vase*  
Milan autóbuoisr.al erzekófi,-- `Q hdramoa;3oo utakat  
azervoetok. IogerlókoeetQaebbek utvonalaá, a  
kUvQti:tzűk voltak:  

A/ P,ut'apoot-IyKr`>otiujfaÍu+gamdaN2$tci-Kortd*- 
rom-Eiy úrk-FQrtill-rerty"rr.ikoe. S opzo n-Ttarz _ 
et3nt:,40o vao-Ozombrxtbo l,p-Aj k,a. ,•  ilore nc3- 
Vooenrdm-Bal.atonalmdai. ►Szó karfohGrvAr» 
K+acbker.6t.  
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B/ Júazborúny-Ris'gor-Lillafüred..Misko10-Sze-  
ro no a-  S á t ornlj auj ha 3,y-TQ ikibánya-S z6phn-*  
lütl~Sás`ospa  taboTolC01tai*Tt3ICt1j+Tiez2 lc3 tt+•  
Nyirogyháza-Debrooen.-IÚljdoazotaoozlfr-  
Szolnok.  

C / llunau  j  város-Póoo- ►S#klóo-iiari€ány.S ^  e  kQ  z  zird.  
17unafd3.dvdr,  

D/ YuGrát cit-Budap oo fi. ,Ct3g 16d s  

E/ Ceorkoaz0116.0Szarvas.414k6sooabw.Gyq%»  
Ki£Skt:Yafá 1egyháza s  

0/ Jdl m.ikUdik  nálunk  az ~pkcaafalaó4R!  Tagjai: a  
púrtaiapazervazct titkára, a sza,kozervezeti  bi«~ 

zott3ág el~ptUke, a két uttdr6Gsapatvezet6, három  
Szakmai mur:kaki3zdon6g-vezet6, a ezG15i muntaki3-.  
záasóg felelu©c y, valamint a heslyottea igazgat6  
óQ az igazgatá„ tohdt tiz navel6.  

E  tanúoe& o:z$ teatUlQt l6trchozúndt6l .us r.iikizd-•  
tet6s6t6l általában sttkfelv wig ma  is  idogeo-  
kednek. Igaz nem egys.zerü megtnlú3.ni e ozerve ~  

met  ttUkiidvsónek tartalmát vs megszervezni for-  
má.;jút, de ez nálunk sikerült, e mi  az 	5  
év tapasztalatai alapján caak  kodvazúen nyilat-»  
k4zhattnkt 1,6n,yege:ben a korozertibb ás egybon a  
d+mmokxatikuoabb fskolavo-zetóo l.ehetücúgoit biz-  
toe3tja. Szinte kinúl ja magút k•d,fe jtúora e t.G--  

zm6:fekola~r~ pt_óe..d kc~lat~ ti ~c  s ohnez majd  
egy  kUvctke26 fejezetben vissza is tdrünk. Az a  
misgúllapitás azonban ide kivánkozik, .hogy az  
iskol.atexdoa sok aeg1.te6get ad  a vczot6o cin--  
vonaldnak omQlccc:n koreozti.il a  n,eitolcitastitlet  
munkájának ozcrvczettebbó s  hat6kot3yabbd tótoló-  
he2. Az  iakalatanúc© tagjai kdtel.eEo43dik p4$-»  
dárs teljcssitécóvel jogot nyot*tek az iskola  é~ 
tc:rnek írdryitúoába tdrtóttó bo#apccoivdúara.  
Okos javaslataik úo a hozott határozatok végre-  
haj.tzítsubaM vald elcnjárúauk jcl@lnt6i36, e Joko-  
lúnkban l6ritexg.nyomon kimutatható.  



-17- 

d/ Az iafrolai 	L•aunkakvzOnagot  vezető  
/no..-Vakiban 23 nevolű tovcíkcn;yIcedil:. vk az  fa-► 

kola cólkitüzőoti#,nek *  a megoldandó feladatoknak  
a ozülűk foló türtc:nű közvetlen kZizvotitüi.  
ffa,inkú,juk ercdmónye, 1io£`y oii,crillt rrrúr a szülők  
iokoln iránti túrgyi érdeklűd6G6t a novelc;oi  
tartalom fol6 írúnyitani. A vúlaaztraúny folliivn  
ta a figyelmot a ncvolőobon történ' Qcgitrség-  
asiűo 3.eiaetűsóf;eire óo ennek t:creteitf  formüit  
is r,ep';jelültc. A oolrétü munka vs a  mi.lk6dóo no--  
zitiv tőnyeibűl egyet id6zünk: ronclazcreeen  
foglalkozik a vúlaozt rány a szülők kőnzGtsável  
io. Lvenként Szülők Ie3kolúja R  nágJévonkdat po-
dia  Szülők Akactémif ja olőudúsoorozatot indit.  
Ezek s3zervozett_eóge, o::.i.nvonmala, őszinte hangu-  
lata ős p2* a legutóbbinak dtlactan 90 fclo 16-  

top;atottaáca a nevelőteotületnok a ozü2v"K kö-  

zÜao4g0 felé mutatkozó pozitl:v hatcíaút bizonyitA  

jtík. /sAz o3úadúsok tőna sxgr.,L z" úrs  a ~ 
r►e11ői:2etkGnt  csatolva.:/  

Q/ lckol;ínk uttiirőcsap€atainak óletót kftvetlenEl  
a amaatvozQtymőn  irúayit  ja. L vezctűteetiilct--  
nek 11 nevelő tagja. /:Különbon a kicdoboo ós  

az uttJrű rajok irűnyitúoúban, cogt.;ésóben  
rendozeroocn 22 nevelő vesz rGozt.it./ w A ecu-  
patok m:aunk;íjúnak rszorvozöco ujabb leahQtűoőget  
ad a nevelőknek aktivitúouk megmnutatúaúra,  
tiagÚgiai rzltcrmcttségűk harsznooittíotírt3. Lelke-  
s3edéooel vóp;2ctt tevéCsanyoégül: alapja az a fol-  
inr~,erGo o  hogy "az iokc:lúnak a;  gyermeket nemcsak  
itsrnorctekro kell mcgttanitan#4 hanem 6p416 szo-
cialista túrsadalmunis bocoü2tsteo, lolkoo, rnt.ankúo  
ta,gévQ: kommuniata omberrc; ia keall, nove:pnie,  a 
ehhez a tnnit;_loi órákon folyó nevo35muni:a nem  
clogernlő." 10 / Szí.il:E3c;g van az ioitolúbzan  ifjuc ~í- 
gi ozervczctre, o az uttürűcaanatol:nak, oz if--  
juaCcnak onüi>ac;; ;e van a pedagógusok túMV:gatú--  
a ára.  

./.  



A  nevelői támogat.:o rendozcrca ío jól ozorvc-  
zUtt.. Ezt igazolja forma  vanaitkozczeban, hogy  
n^ inkola tanulóinak az UnkGntvoaág elvónek  
teljes tiazte latban tartAna mellett 	t3bb  
mint 90 %-a ut türő do  kiodQboa,, Ez a o  zám az  
orn :.;ágo© dtlag Mi3tt van,, Ugyanakkor a tartal-
mi munka  fémjclzű;jes  hogy a Knz vórosi bizott-  
oágánnIr értétce3.iae nzerint az iskola coapatai  
ny c. rtók el a váron legjobb u t t ,3rucnapatai r:Zere  

tiazteld aimet*  

A  nevelakbz :J^acg  dIcttartUrRja  
._..._...cac ~~...~ 	 ^•~a.^ ~~ .^;._..^~aa^.~rz._.r«. ~..~ 

SsrUknég¢nnotc tartjuk móg a  nevoZűtectület tcvótrcry-  
aóge. az olctatáora-tevelóoro kihntó munkája felt&  
teloinek Vizogtílatn oordn  

  

 felvetni a  2c3a~r=7 
OpO~i~ ttartar~rnk  nroblámdjcit • 

 
 Itt a t3evolűt€  

együtt dolgo.,áoának időtartamára gondolunk. Az  
lcanfici 9  oCyaérQa novolút+aatí.iletek kiulakit.don óvek  
üta pXoblikit3l  de  megaldáfla egyes helyeken lac can  

halad* Ennek blso.nyúx^+a vannak objektiv okai 	de  
ugy órozz#3k#  (myna helyeken nem in tartotta el-  
adellogen fontaunágunak as  Uggyoi vala folyamaton  
foglallc+©züot. Podia ez küzponti. kórd.ío  t Hoosa4u ol-
dalakon kc;reoz till lehetne bá.zonyitani, hogy a tar-  
tc5oan agyiittdolgozúo milyen fontoo a  ncvelűk ezá.-  
mára pl. a navvláo torvozóme  a tanulók ozomól,;li-  
cigónok megiamoróevq, a  aziilakkQl vala jó kapcoolat  
Iciapitóde, vagy a taetUletnek hatókonyabb pedagó-  

kft'ciooóggó tt3rtón6 forr.ac.iláaa 3zcLpontjübcil. 
Uakurenk0 azorint i"Ez Valójában a küzúe,t3óg kórdó-
no*  KüzZ:it;o<;grúl beazcalni: aom lQ3aet #  Ya nem tóte-  
lez,Yxotii fel munkájának legalább minimális  tartós- 

"A pedagdguoküz,üooóg ii000zu dlettartuma  

legyen kommunista novelGoünic ezorvezű ►inok an  igzz-  
gatdaúnaic egyik legnagyobb gond ja*"1/  

• /•  



-19-  

A vizacúlt iakola ncvel:;inek 50 °°isia tübb, mint tiz  
óv° dolCozik ecyütt. További 20 91oPa ia mix' !it óvct  
raec:aladó itteni rnankúoodgot tud felmutatni. Ok a  
jó mac, a tvrzaF;árda, e ozür.►uk a tectülot kéthar-
madát mecl.alad ja. Viszont a t:lbbick aea fluktuáló  
nevelők, hanem fűkúnt fiatalok, akik móc nerarcíc  

kozdtók pályájukat.  

Ha =weak azub joktiv módon beazélíiní.z Q kúrdc;arvl,  
hanem valar:r3.fölo általában is alkalmazható mGdozer-  

rel abszolut ős a cyermekktizüaség ccyüttóléoi id®r-  
jcífxez márt relativ oZámitúsnt vél-zUnk, akkor a mi tca-  
tületünk Qgyütt tdltütt ú© úvckre korek#.tctt  iao~áül 
279 évet kaptenk. Ao ocy fáro jutó út146 4 mi isko-
lánkban tehát 7,7 óv. Ez a í:bkaronlco tcitlUnbeizú te-
lepi navelt'ii k011ektivanak adataival Ucczelxaoonlit-  
va l0r5 éV; 10 6v; 0,r75  óva icon kedvező.  

Viszont Iánkaronko dzarint dUntábbok azok a oaáxaok,  
amelyek a podaccárus 60 a tornulGkJz3oaóg ólottarta-  
múnak viszonyút mutatjútc. Qnbel;joket ő  a PodagGcuo-  
küzticocc koefficiensónok nevez*  A mi oktatáoüt►,yi  
izolyzetünk ookban altúr a Uakarerilro által ornlitett  
ko:nmunük körülményaitcil*  a koefficiens aZÚrtitúaa  
tehát nem oldható mg mechanikusan. LenkiséreljUk  
azonban a helyes azúrrd.tdni aljürút3 lúnyccút át-
mentve azt nómi módooitú3sal a mi viozonyoin!-.ra is  
alkalmazni. Szerintünk a tanulói k«z üocc;c élettarp  
tQr.dnak mociuitfirozúoc ~̀ ban kell mrx3ooitant.uní. A mi  
i.akOlz"tink azQrvezeti forror3..i #  be1,yecebben n tankti-  
telezettségről ozólá tt3rvány. lényegóben moc#iatú-  
rozzúl:,  hogy mennyi 310d6t kell ecy-egy tanulónak az  
iskolai küz Uúc út;ben olt5ltani.e. A tanklói létOZtl.  
mot r.iorr.cíndban, v ált ozúflfiban a zorrrló ly e egy-egy tQ-  
nulGküzöoaég élettartamául útlIIeoz:úmot vehetünk,  a 
©z ot;y ruolco.oztúlyoo általúnoa ickola ösaúco ta-
nulóit ozár:zitvs a nüvenclúkek ott töltütt ide jGiil  
közclitűloc 4 úvet ad. Mot ezt a azúmot a mi no-  
volűtcat:Iletilnk ecyütt tülttitt átla~ c;voivcl öcaze- 

. /.  
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vetve 7 0 7:4  ardnyt ryurUnk. Engkarcovo €3,$ ardny-+  
matatcSt 24 9-os kooffioiasot Wank. !` t i'aí.arenko  
Oorkij.ttx iop#. c  o D~inozkij kommonabfa li adatai:  
2453; 0#73; 1 2 0:/. A mi matateck 	lomét naldtos  
helysatVmkr+e hivatkozva 	14s e  taldn ezirelnyu  
tdOkvződdounk tz3.a.flji~gt set: in meelltzpithatjui,,  
bogy az Qoztt3tt df.ta .~~.i11on i##koldk nontóbon ninc.oxa  
10-na nagyobb  rizűra mint koetinit3no e1ftagarlbat&  
Az ilyon adatot ndti ogyUttmuukakeddo mew biztow  
nitja a  potctnciaiaau megiővő novef,a *ramie  mog-  
f olon  
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AZ ISKULÁVBZvT1,SR6L  
S g2 	= == =  

isuiumuntic llongs  
Nem vci.oti.anill szántunk haft fojezotet a vc ;etcc  
k$rdécénok. Az iokolavezetc:a Clo n novelv"tacttilet  
podagGgial hatásfoka 0v oraczan ktapcooládtaak ag,yr.u.ín..  

%Ow . ti Q kapCoCtlatban a vezetés a meghattlrCi2;é.  
Számos példa igazolja. hogy hol,yoc iricny3táv mel-
lett e~*„~-egy kollektiva sevQléot kxzttíofoi.ca orao1.-  

jeocn mcgtOvekedett y, a nagcat:iv példák ig szép  
oualmmal akadnak. A vezetée toildt kui ~.+ookérdc;oo io-  
koldintc é14tLnokn  

Ugyanakkar a vo4otc:ai tavékcnyaét; ozoméi,yioc:g  
problémáival. elvi ón gyakorlati krirdcaoo#vtol as  
iZletGkoaolc Go az GrdolcQ2totc kcvooat tt3rkidtok. So-
kan majdnem ooak ugy korű2tok pi.. 3.gazgatdi böoat-  
tűrsba. mint akit azzal dobnak vi:zbo i,. hogy 	tto4ni  
mcgtaziul s  elotbori marad. CQi.naltüir 9  ahogy tud-
ták*  talán "r*1o~,•tanuatü% -Mani". De mindenki  :~;•• 
tanalt-o már? Elfogadja-e mar mindon érdoiscrlt,,  
bogy avozetcQ isü;ii3n tudomüry. a ha  ozt tudja„  
igytal-ozilo.o a vc,fltés tudománya 4loujú#i.trani?  
Ga jnoo ezt mc;g egycyrtolmUan nom jola ztbet jál-tz ki.  

A vozotóa kérd:cpcn 3.crgtiihbc+n gazdaoági. p+énzt+igyi  
vagy,  adminifl2trativ intéwkQdénak fognriatooitáacit  
drti.k4 pedig o foL:alomrnk mi.naen vewctéci terüle-»  

/. 
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tan homeenntriku+n tartalma van* *A ttaalomlínyon  
, vizegdidddn &mín *gyro inkúbb eolűtárbe korül *  

igazi r~z~i 	 ~Ziyc;ratz 	., ~  
bc~~ ~.vp 	~ 

: 	: 	-  :  

A  vezető tQljt,`nitmeirye b+ooaztettjA1, jd munkajon  
ke3roEQztUI nitYrhE;tv. Ebből as mgynzorU tőnyből  k~* 

vetkczzik a vazot(4 munka legfőbb oive. Az  elv Om.  
azorU*  de mirdael. amit annak esem előtt tartisoa  
rtegkOvete3., már nagyon bonyolult .0 Oval boar:-  
lulttibbsr mint *bogy as °Ober vxrns.í» ltt kezdődik a  

tulajdotk6Meni °sores° a vezetőn tud csmary$nak„ A  
vazatanek abbos*  hogy b000ntottjai oivd ..~znők*  
colt altt1r 	megfololdon kcslI banal volUk„ 613  

abbots Immoral() ken as embert termdozatct. "12/
.  

~A pozá.OhOidgia nagy aogitaőgot adbat abbess  bogy  
a vezetők euig+usabb emberi ko.csfliktuoak  

időszőso nikü1 tudjanak vezetni. " 13/ Ezek as 10.»  
tat* O.  vezetőn ponieholőgAni kdr+c'Edneixsok fantce-  

odgd# kivanjak tangoaiyozni *  amely az -ompc►ntok left  
k+olank vozotdaáYott mrindinkabb drvőnyra in jutnak:..  

As előbbi káx:Idoao2 ciaczoilleg a vozetdai ot.i3ue  
prok1404,0* Mar as i3tvntos őve.k alo jn nmptro -udxxea  
koriiit 	iskniai hntdkony munka megoldanőnak kér.  
&Sao:* Ennek meevaldnit ,aan drdekőben a mi.niaztőriur:i  
alldefoglaltaa, aterin13 ftiztcoitani kell az inko.  
lák .foleidn*  egynzomd3yi vorr.ntőorőt. "41  Ea as ins«  
tómkedőa eey diktatőrikue vagy as una gm'Aratikus:. 

vneeeteni t7ti lun kiaiakuldnat orodmőtyozta. Erre a  
am  .akkori kOziilme:ry4hot fityolomba vőve «: bizo-
nyos belyokon 6s t►ekcslakbxn ozilisaág volt. A po.ran-  
onaigatő módozár azenban oltaralkodott,s  Úrozt4tte  
bátráxyoe vondnai t  

Az  aj*  moat drványbesn 1614 Rondtartcío mtlr igy law  
tdzkodikt 0An igaseut6 o.aemd1yi felc2őnnőgdnek  
meconstdca 	tOrezkaz#.k arra, bogy az iokolai  



kÖzdt3t3feg egyre fokozc3dc5 dntt3vdkcataynág;ge1 Vúllal-  

;jon rdost R. . * a  veootáfl condjtibi33.;151  Do  t.cli  
tataút vonni a  vazetáabo n vomatettvgtot 	ez  
et',;1 mdeák veeeotdni alop..tipue !bdr tisazta tiptacoE;  

iiuzamoa ideig nom óinek1/ 0  a fkoirekrotilw  vo^ctü,,i  
etri.l.uo vrŰtol.joa 	igaz, nom  ogyQnoa`svonalu  

foj lőtalőfic; t CredmónyoztC1. igy a  4t&ot?ialiottt danak » 

rúaia olvdnek as  iokoldkbttn t3rtc;nu mecvaldvulten  

. a  vozotde b3stnnnd,gdnnk, intdzkcddcal hp ►tdro.  
zottedgdnak drvdnyeoUldse mDilett 	leh+atőva3 ta.  
t3zi a kdi$tisedg vdiemónJánek„ dntudatdnaft őrvLnyre  
jutánút ia.  

A viz.ogdl.t iokoldtan mindkőt omlitott v+~zotd:ci  
a .Zapol.jdrde ms3karlat volt*  Az iokolai act= is  
voratkozcS Ci7ct3k mcizgUa  4  valtrezán, ftajl,udCm t3 t;jút2 az  
tokol,ra l.rdnyitt3i eljutottak a ozoCial.l.atfl aczotda  
gyat.orl,att.d tdtel:dhoea-. Az  ic3koZúban tindlid o203CV006.  

zeti $.iotet d1 a pdrt, a  ozakozervozt3t  fl  az  uttt3rt3-  
caapatv t3  icon komoly funktcitit Wit be  az iokola.  
tondos* Ez útdbbi WW1  tabb holm  fol«»feibukkand  
vita a  lEgtübb +aodtbQn ozdlnúodgco dlláuporttok,  
vaa azoradlyen 	ki..kiraek parancsol 	íigyok mi-  
att adődhatnak*  do núlun.k i:l,yon  nom vQtvdUtt  tbl o 
A Rondtartde adta  loiot5r3df  , on, Wlil1  van mdd az io-  
kolatandee olyan forrak.i.ju án trsrtalmu W163t36436rea 0  
amol~ kieldgl.ti a nevolatagttilet (lo re tandazs tag; ,.  
Jana  domokrr3ti.kuo igdryel.t, nmaaaafskor nem  et;xti  
oom a.pdrt,, cam a ozakozerveeet, mdg kovcad az  
lokola veaotőinot dOntdat jogait *  

Az  iakolatand+ee « mint a vo:tetdo tandooadry  taati~► 

l.ete . Unman  ozoropet  tit be  a  tanulói  do a  
nevcldi WeUuadg fojl.Caztdodbon, p ezt tLibbfdl.o  
IetaetuQdgt3 noilQtt azzal 3c3 teazi,, hogy  renda2Dre--  
eon  do  folyamafiooan nogit percpaktl.vúkaat dll.itani  
a Wiadoa * old*  megvoló©itvaa cu ,ol i:~ tsa.,.~enkdnak a  
sparepokt,ivitue vonalak retedsszerúrúl" valÜ tanitú--  
oáte Igy a tei3erUteedg tagjai mindinkább folicc7orikf  

* l.  



bogy "... fődolog a kt3z0a t ara, az ctiőretür6o 0  a 
halndí.ua agy ticztdn lúthatd, tin megliatározott e61  
1'0160 46/  

~,.A.EA°IPlavege14-RailijoiCilőtc^ti,i ~,ot v~a~°~Na  
~~~~ ~ ~  

Amm1041(a  

Az ui vazotóol °tl.luta a dt3moItrdcldrak ncr:rco3k  a 
ncvclyk felő tt3rtdnG drttónyeeltdoőt jcicnti. A fo-
galom torta3,rtm azdlesebb. a  bonne  helyet kap  amok  
a tanta3:difjuadg kOrc3bon void  drvdmQaitduta, fold-  
jük való k3.terjeaztdao it3s A nOvend őtat3xeg mindig  
igcnyll ozt. 3ziveoQbben voaznok rt':azt a feladatok  
mef;olc3tiedbans  ha maguk  is j€avaooiixatnak. oat  hatd.  
rozkatnak 68 3.rrtdzk@dhetne k la. A  mesávaldnitdvpa2,  
a d+amokratizmnanak u tonxl.ők fold ti3rtőnő kitor.-  
jaazte4ve#v+ai aoztdykvzt3oadgi 	lakolaktizsoadgi  
ezinton e:cytardnt prób3koetuak, lokoZ.ni azintan  
megalnkitottuk az uttOrd-  ít# didi: t:n:leQpt, amely  
kb. 20 tagbdi dli.. Az  5 Ja4aclntaiknt mar  P3gya--  
lcambe trattil.k pl.,  az ioLolal házirend kdositdntSn61  
vagy a kiriirduldaJE programok üoozodl3lltdodnül,titb.  

Mnot ujabb Ql,jL'Irdaaral kiodrlatQzt.üq;k. Szdi.eait+ct~  

ttik a kt3rt. arÚaitdni fgyoisoztíink a  vozatiti  

vetlon kapco43.tatdt a  tanulőkkol. A fola8 tagozat.-  
ban tie  osztdlybats mintegy 300 tanuld kOzAtt y6.0  
goztfink kdrddivon fc ll14 rc;at, onelynok erodr.,drzto-  
kdat 3316 vü 1cmőnyt ót, mintegy 1285 a1fCtgtar3izatá,  
%zinSilhatd, a kt3zeli vagy a tüvolabbi yavúbon  
magva3daitl:atd jmvnrr?atot koptunk.  

A ipolmárvti adlJta 45?pota azeknek. a javaalatoknak  ~ 

oozrrzegyü;jtdto utidxx Olyan intdvkeciécek ratstc3telas  
rumolyak rrorata a  novolőtotatülcat pedagógiai hot.Co-  
foka az lakola 63.cstdben ko4vosőbbon 6rvdr7yeoti1«  

A demokxvttizmuc t tazólealtondd a ki;rdúivcti.ct or:  
ozarkoontettUlí fl  hogy a z6rrtctlQn vú3.aC3P.i3d;fa t3 ea ull-  



tal az őozintc c::c~;nyilaticozúo loilotűaGg$t in biz.  
tot3itcut:. Ezt azórt io tel.ettti'.:, next a tanulők';-  

zUcoógot o rróciczor alka2nazúoúra elóg fej  lettnok  
icn:•orjiik. /1A kc;rduiv a 2. o26ra0 racl,lc:lcletkár.t  
c3oatolvtx• 1/ - Mcgj . .'• eyzül: mc;g, hogy a iolmóráD.*  
rűl0  a kórdéoekrűl 016zűen az int.oltnnCiccoul la  
túruyaZtunk o  D ott troljna ogyet:rtc:a alakult  id.*  

A k6rdáaokrc3 adott vűlaozok recoozlúoa a kí3votkttz6  
volts  
ad  1.:63; ad 2.:209; ad 3.:30Ő; ad 4,1272;  
ad 5.1162; ad 6.:290.  

i'd3nLll6nkónt átlagban 4m5 vc:lcmcir~y órt.e zct t boo  A  
nagyazu'lu javaolatot az c;rdöt.oltok /'ocztúlytúnklk3it„  
.utttirűooapatuo^etűls/ rondclt.ozvucíre bocoú jtottuk  
tanulmdiayozúai  olbirúlúa 9  a o^iikatígoc3 ót3 lobotaá.  
goo intt;zlcodc:ock mcgt6telQ oóljúb61. Az iokOlave.  
zotóo rómzletcoebben a 3+ óo tt 6. aztímü kc:rdózQk-  
ro adott vúlazzot;tcal foglal.kozott o  o  ezeknek  egy  
rc;azót majd a Kivotkoz6 tan v munkatervónok kc3z,i-  
t::acnó 1 io feltaoznúljuk.  

Anólkül a  hogy oz órtckozcía lLcrctóbcn rc;azletecen  
olomoza:nk az UoczogyiijtUtt vc;lo:::ónycl.ot /a fű tó.  
ma ezt nom io ígúnyli/ip lag„ yon IIzalaad a vilaovoicw  
ból *. azok bac znillhatc5 r',cdt do rand kivü li árd e-  
Ibecacigót igazolaad$ 	a felmór6o kGrdcaeinck t:or»  
rcnd jóbcn időznünk n6h6mat t  

"ad 1. a/ An  tah3z,or az iokolában kail tr  not mind  
mogvonnárn.  

b/ lfn, nekom gyorciccm volna 6a tUbb engedp  
mx;nyt adtt6k neki.  

c/ Gyormt_t{en fűlébc nom ita;jnún rí3.lanc34any  

hocy tanulj  r~r„ 

d/ 	hogy  nom Úrnek rú a  do azórt nólua  
ztzgitlietnénok a :aatotdhan. a.íoban nem fo  
kullGno.  

. /.  



o/ Landon  nean  óx't+C3ko?.it3tro o2.jUnrrcik.  
f/ Klkdrdtsndm a  lockc;t*  

C/ Na kelljen otthon azonnal  dolgozni,  ha~ 

aom tatalni to  lohooaoo4  

b/ Nam mageata&  azt a  azoe ny gyorokot  
azzal as  ai.2onaőrz5vol«  

I/ Tanu2dtarkot vacy aoztalt adndk, ►  

j/ Büntetdiomlcet =Ibng5k, do norm tv altil-
tdst•  

ad 2* á/ tbztci203 ki drdn Ubbozar 2zai.it;ntnAnk  
rúdiőt,.  

h/ A gyormokot magamhoz nzoktatrdm, jó v  
ra derl tondr6  

o/ Tc#bbnapoo ooztzlyklrdrdaldot ozox°voznők.  

dJ Jattaolntakat cdndk a tizab,Qadida  4~:tá$tci~ 

ovro,  

caf Do  logyon mozlongaádly...kdr6a*  

t/ c3aztdAybrirdoúcot moz ►voznők•  

g/ A mormokok+Qt o83eorubbnn fvgndin*  

b/ kOg btthonüoabbd tent:16m az or3ztt:i3vt,  

1/ Azt, bogy as  aoztdlyt hang/loon nog,  
mart  ocotl€g jobb  vdlomvay iangzik el,  

j! Egy 0 fi lmot mogndzne az crraztdly, du  
ut.runo mrt3gvitatrud a  16tottaknt.  

ad 3. a/  Andon adrsod3.k b6tan szabad ozvmbxtat  
adnék, mart  o ozülalm io im7}2ak*  

b/ Davozottotadm a  kamontl i.'Utdot,  
o/ Szombaton no  lonno bat dreAnk.  

d/ 3Fdo 1ogyon mIndannn,p zúozl.dtoivondo *  o-aak  
egy bőt+an oe„yozor*  

*If  



o/  No loon  aok házi faiadat  n1.  azdr+atanw*  
bvl.  

f/ Sweretnám,  ha  büfv lortno  az  ia3kolúban„  

8/ A  nanls -iziben  tmnuldo  előtt egyúrún  kime-
nőt kapjunk.  

h/ T©rnaúacdn  as  ümoftlonokat in  engedndm  
koaaraznt.  

i/  Logyonok nő  iokolasoc8dak  in.  

Rdci padokat  az  udvarra kollvre  

how a  nzUnotekbon  le  leh0000n  Ulni.  

ad  4* a/  UttE3  ~~hdzat 16t,a4itondk, ahol lehet  jdta  
mar i ..  

b/ A  nydri tdbarok son mindig Ur«ozdrozdn loa  
rzonvk.  

el  TUbb  klabaddlutdat ozerveendk.  

4/  rds  vdronbe3i  uttarőkísoi,  btxrdtl~vzni.  

o,/ Az  UrtavE3zatút  kieaorandra jobbras  ati  
tUrődik in  volUnk.  

f/  Az  uttUrvkot mint  egy  alűclat iioosehozw  
ndm.  

g/  úecl`ai.vndm Oka*  fogyizni.  

b/ Kerftpdrturdt  arervezndk.  

i/ TObb uttUrűkről noóld kOzyvot druoit►a.  
ram.  

3/ fiúbortü.r.et  morveznák*  oiitndnk piritott  
iyoryerot do  eza1.onndt iawrkíval, ►  

ad  5. a/ I3ardtodrorsabbait: lagtanttk.  

b/ Mon ow  kicnit irQrcibbun  fütcanok.  

e/  A  n^c• x: t  ltiddt mindennap  Urit€aft ki.  

Jobban fiit.$n,ák 126tf513 rowel.  

e/ Kea,tyUben onztondm a napkOsáa uznonnet.  

z ~~ 



Pi Az olajozott padlőt megoziántotnettt.  

g/ Wain ooztúlyt tunitún után toaárnt«  

b/ A Ti,.C,wrp bolülxtil t,upccot tennc;ko  

i/ Iiirdetdokor no  &tín ,gaao.rjonat,.  

j/ Nammrnbb ooztonfim a  napkü8iqok t3z rat-  
jút. "  

ad Co  Itt a vanont jelekkel adtdk mac. Annak  
langsttlytrzú.oa mellett, ,hogy tmdbb kell  
l6p00.t44 a n3vrtkv6 lgőnyekhoz de  kt3vetolnd-  
ryok#ez icazodvtt jmi.tanunk kell a  t.anulde  
foltőtelani mdflo megnyuctat6 0  hogy a je-  
lonüogi  kUrnyoza t i.v l úo 3ág fd3rrol a t am.-  
láírnrxk $;3bb mint 90 f',.a oiőgedetty. Es  olo-  
genda fo3.t6tol a  no#olűtcatü3,at türakvőoo1-  
nek memal4otlldot3ilo?i*  

140S2EX2Rgailkaag" IigkOt-AZ-lgtm 1Q--04nL;gAgNA  
~gt m~t~d~~it~ i~tc:.afvi; c5rvc ~racca3.~  aúnei~  Qout~~c~~Q  ~ 	~  ..~ 	~ss 	ss 	c 	z. ~ ....,..,....:ác:sw._...~xc  

daztOnUnQn Go iitIctosQrUcn coak 	1,0~ . 

vid irioic 2c3aot fnlack3tc►kat zacgfololc3+ctn met,oldanl*  
i-,ialonk mar  általábanlfocaciott, k  bogy  oztikag van  
a tnrvokro.► Az  idkolai 6lttt sekr6t#.te6ga, a novttld..  
el  folznmat lonyolxlt o4..~a. as  alaPQn iekvlai =Moo.  
Wry  kőezit6o6t indokolja. Coak ogy .já mnnkatorv  
alopjdn őzvónycnalhot am o.sőos iekala ólet0b0n n  
PrImsgpflp4r,  as  toozi loI.otft$ a  221Qacjata~ ao 

=Lads  os biztoolthatja a  fcladatek gAypgptio
. 

mocoldómit :, de es adja  Os  alapot  as  ollcaarsőcx.es  
104. Ae  -lttkolavo z63t6e a tervezőobc,n i3tzozofogkatjt3 9 

 

as  lakola muntxtcrvc:n lAerenstül. kibontakosta#htxt«  
30i afttivistilhtrt }a a ncvo,tdtoottaet tagjaiban res.  
18 ac3ottoCgokat s  kőposoc:geket, n um*  icy ween-
y*  magnavckedott navelderavő vt3alnak•  



Az  oktatúvt:cy teriiletc;n a vozot67i ĉ ~ el:o:T lat  
f.;1c jclerltiaobb to3rvot 2dv6n. A hocozab'a 3.ojtara-  

~ u tilvlat..i tcrveket, ar:aclyrikot t'i3tal:úban felcrttos,3  
otstatúoi,icyl ozorvok tsx>oziton+ok. ős az űv+or tom*.  
!cote  amelyek az io I.olúi.ban t:őo zI.{l.nek. L•-'cy ot lon  tö-  
kolai terv o+zrs lohet azonban tincúlu• Alapvotv" ktir-  
votolra6n7Uit i  holy rs.:calr.aaoak :leGyonek  
6o iaocy koordincilá s3uerepott io tvltoonok ")a *  Mert  
a tUnylccoao mtnküvcczeot conk icy  oc(;x tho?Wiki,  

A  vi:- ;ocált iokolá:aaxa r:k.tr lJ alkalomal kÚc3Siitot-  
tünk i;skolai, óvcs tervet, Lzok o~,Jikct u Gyakorlat  
által icozoltans  tob:.it mocv -nl.Goitottan a Itim^ár.r.a  
mtrllí'klotkőnt  ooatfllVo mutatjuk boo  

"^, 	•• ,o  o~crvc^ctt~t~-~  t~.nt  ^Z ered~ ~ eos'tc~  ~ . ►~ ..,GTVC~~Y~M~~a~~.^~ 
	w~~c .-s .-:~~~.r~a~~ ...~  

~g~~ 
t-~i  ~~v 

Az i€akol<Z i vozot"tov6kosyoc:c fnlynmata ►aan jolQnt-►  
kez,ű feladatat aozcryawo, Az iotfo2avezot6a kliliin  
o2orvoz c oi kc;peoa6 cot íG6ny2ű munl-xakvr. A nove3ű1  
kvzüeod,ebon aktivizált 60 ozintct3záit nevelőerő  L3 
ozcrvcaz 	

,, 
c;ts ut3an valdcul nxag. Yagyio a o,orrvcz6a a  

tervezfn Co a eooloicvős3 ozcktűl  mereven  
ol nom válaozthatá, velüPr tarvránytaoiil.c3 folyamat. A  
loF;condoauhtxan kGozitett rzcanluaterv lo  holt tűkor  
rnrxrado ha caeGval6IIaalúo6t s;zinvonztlao ozervez.ccaol  

nom biztooá.t-jutW e  L's a ve4,et6otyl aokir6nyu tova--  
kerZyoct-ot amcluct. Iocfontos3wbbijait a ki.i-  
veticozűkbcn látjuks  

a/ An!i'clolűrajk  rc:xlo^oránok Li6Pit6oe" a novo .  
l:citectiiletbene  

b/ Az iokol.a csolol.vGoi s  gilkMolp i  ronELlánok  ~.«. 

alakitüt~.,. 

ts/ A aunkatcrv feladatainak rmco2dáQÚhoz a cl—  
tc:~ c)k laiztooit  ~zoaa 

d/ Az intéZkodr.;aet, idcri Úbcn 	for;tznntooi-  
• /w  



nKedvoa Kartáraaki Wdve°  Yo-nclLgokt  
Sze=  4f3ztvrdod pacy 13ú

~ 
 a  ccntetír3tr3t t~tl 

ni 1111k io„  kell le. I    most  ~ ,i3yen ~v~c~~rdt~-►  
1~Shoz kOzelt~diink, Zt3i+x31~rtk ~  99 O'vot3a  net &Imp  
OilünbU:d 4e  b#tolee f vrr•,:obG1 erecici©n io ~ ..i~a2e3t~-  
nr:k  vehetjük.  ~ p6~~1 a #. • .,~ . vo~,yan 	tnl..  
ma betilap II .  uYf©3.yamtírab: 3.1.3?9. Gtü;jte 2501 21.  
eSúmdíbon a kUvtstl,tzőkCt oivaatlrttjukt 'tt°Az iokoIa  
a1ap#tdaa, sled  ItUkiidóef, dire  1070,. ""  

k0zo681 felraó ladnyonőp`0 ako3a GvkYr>ytrúna . 

960 did mime  pzC23"ii'lt : "Az  10700 dv  
mogAilavf tbttII a 	f. b~.iott~ a 2  
t~.~ itrane,pol;,;oo ,,~~~~ , >rogram;yit  ~3.. ~ . 
LT aogny3.tcie fu 	üte3.o mellett  

is drakvr r.;c:gt:r3xtatött g  akiV/W3tt =Von d  
s at01 kczdvo az  ir,tőeotixin a tanittda fb3yanat0  
ban  van e So lent /  an elrak a tnnUggi bizattedg Jo*  
niallt 2,4 ii3detin•. . " 	Uaumeak haQOnlőkat  ~ 
Galgdezi Hdroly .•. •.. Wiro°  3B36.►ban negjelent  
mone€'rai3f33,dldtari  t "'e+► .. Az let őzet 1870. Wilt* ,  
16-dn Cnnepalyeoon m4E"mití ►atQtt o CzennQr re.o.  
rolJnC nevra3őn3 de  rdgőeei dózaef tan3tú vezető-  
cc  mellett a beiratkozott tübb,R mint 50 naveiidk-  
iLei ozdp romdivek mellett megkezdte tiUkí3dc:`edt. nn  

Ma  tad*  dppen a meg3'yl tde napjának vvfclrc3uld:ja  
van, de mi nnet non  amlakezni akarunka  bantam nun »  
kadrt[rkaz3.otet tartunk, El kell inditanunk as  dv-  
foxd.ilő meglinneplúaí m veld  fcIfcc:e2ülvot.. Rda'zlc0  
ten tartlet  ezSkn(3ői:Q2uYlk e  e[ 3bd1 ki{1elj!t}Ctrn#, kwik--  
rC:t feladatokat bC3é ►+ilro.^..unk mega, meri  bizt33'~j~EUE3 
~nnivaí.tái~  kelld  z3zirzvonaf,on t~~tr:nő mgo3dav.cxhoz  
/ i3. t' 0jtómtattyctl kiadvrínyrot~ t31dkú~f;t.ét~t~3tbi  
sok  ~.c~ íce3~... •10 ~ rdezlotve terv alapjúni a novo-  
1.dt+cultilQt fr:lvv# úrtakezlctdnok a tcírgyban 11000  
z.ott hattE:razatt3f ozo3gdI.na,k. í:Iv"tErjcIIZtócoract  
tE9h..it azzal  Beeshultigban 	as  iC)  t.0l.atanúca Mjav~1Q••  
1.EitQi%F~tt á~,jrtá ~.CmEvt% ~:.:árt~vCl ~.kx I;l €1 sxrvel:u £3ctÜ++  
let elő  a kUvetkezdk ezoriMts  

A/ A 1000  dvrftirdu2d i2r.nopefg+o 1.970, juniva 14 ~ 

an «. Vaadrzap .. a tandv za`urá ünn+ep6il3 ,01  
együtt lemon*. A  poctiC r:riir ac  1969/70"00  
iokolai óv e1ojS.;t.U1 a entlttems ►ium jegydben  
dolgozzunk.  

Wan.  

eie Az  6WokolteiC ozt:loCitifJrti 
 

A  ie3,aorolt küvetoimőnyerk megva2áaulúeúat #  drvdn'Ye»  
EtildeU~ ~[ egyik  forndj4t #3zeretnSnk be  ie motet..  
010 15 ed1b61 időzzük a vizegat iekola 1969. 1Ajus  
1601 	novelifircntiilati őrt3kezletd#ek  
jogyttlktieyedb4ál az elcitarjeaztdE3t s  
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T;/ A ozervezettacíget óe a folyamatosságot biz=  
tooitandó, jjel6ljünk egy elukcoUitú bizott-
ságot. E1nUkQül igüzf;atót, titkárául h.  
igazgatót, tagjaiul Pá.it. párttitkár *  K.I-né  
flzakozervezoti titkár ős G.J. uttörőcsapat-  
vezetú elvtársakat javasolja az iskolata-
nács. E bizottság munkáj át 19704on a tava-
szi az.ünet utún a rendező bizottság folya  
tarca.! A rendező bizettoágbn a noveliltestü--  
let minden tagját co a Szülői ThnkaközösoéC,  

io kolai vez,etűoúL;ét javaslom.  
C/ A centandrium alkalmából az iinnepsőg napján  

a tornateremben adjunk fogadást. Ezcr. kb.  
40  mohivott őa 60 nevelő ős os.í:ilő réozvá--  

telőre az.mitaünk. A lobo oJ.itaat a azti~.c3~. 
Ts~unk ak~3za s~6~tő1 kőrlaetnc:~. A kbitoógel.re  
3000 rt-ot. igeryol  junk a Városi Tanácstól.  

D/ Ezen alkalommal, az értekezlet jQgyzúki3nyö  
vőnek felterjesztőse utján - az Q2őzetco  
ozóbeli tújökozGdúat„ a 1ehetőc3keí:ot is  
figyelembe véve - kc;rjünk a Városi Tanács  
VB-tól az 1970. őv elejóre a Zlentovich u.  
2. ős a Rákóczi u. £3. sz. alatti iol:olaőpü-  
leteink küldő ős rórst,legoc belső felujítáp•  
odra 200 000 Ft~►ot.  

El Rendezzünk az 1969/70. tanőv vőgő, n az isko-
la multját ős jelenőt dokumentáló I;iúlli-  
túot a Mentovich utcai  ópület r3mszes emele-
ti termeiben. Errs) gondolva a I.ftQtico^ől;et  
j av aslom a  
a/ A szu.kkörúk, a gyakorlati foclalí.ouást  

oktatók ős minden szaktanár us tanitő fl  
valamint a növendékek folyamrztocan kLm  
azíiljenQk a kiállitúnra,  

b/ Gyi.ijtcü~k booze áo úllitouk ki az isko-
lával, n 100 őves muittal  kapcsolatos  
nyomtatásban*  kbnryv.-, füzet-.alakban mcg-  
4elont kiadványokat /rőga, tankilnyveF. 9  
evl.Jnyvck, bizoryitván;Joía, oklevelek 0  
rendtartás-jollegü szabú3yzatol:, ctba/o  
Ennek a munkának az irú,ryitására javas  
lora G.  J-ná, Ke. E. ős Ko. E. lartárcakat e  

c/ kezá  k* torna.ünnoptíiycic Q  ma júliook,  
elüadúook, stb. alkalmával sok féns kóp 
is kőszült az iskola tílct őrűl.  Ezeket  
nagymc:rc tü ős diszes ze8 albumba Liao zegyü  j t-  
vo, ragasztva úllithatnánk ki ős tehet-
nőnk mar-adandóvá. Ennek a feladatnak a  
megoldását Vua I a a  Va.Ir. éts 0.13-n6 kar-
társaktól kc;rhetnőnit.  

d/ 	 rc:gáta  saját ujokot kiboc3ájtó  
város*  de rnunkúnkra egyszer-ogyozrsr or-  
czúros lapok  is felfign?eltok. Igy  sok  
cikk jelent  nog  az elrault időszakban /Q- 

.1.  
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kolúnk aletúről, munkájáról. Ezeket  
azintén nag r.~cretü cliflzeo  albumokba 

 ú2~itouk ~i.. Gondolom, a feladat  
r.megoldúcút, agyü j t őmurd:a 	irún„Jl.táaát fl  
az  anyag rendezéoc:t és kiúllit,ara való  
el:ik6ozi.tc;sét L.I-126, Sz. Z-né do K.. `L.  
Iartároak azivecen vállalják.  

o/ A kitlllitápon helyt keli, hogy kapjanak  
a külanbvS V" tablók co a azcralálete:  ~ra- 
fi konok. Ezek an;'at;ának gyü j táoével,  
feldolr,ozrmüval G.F-né, L.K. éo  
L-artúraakzat bizzuk mag.  

P/ Jolentoeflünk mog  egy nígyivco /64 oldalas/  
pedagógiai  fiizetet a ma  ic?:olújúrvl a  ioko -y 
únk mai életéről, munkájáról ozálá dolgo-

zatokkal. Kiadaar€a tcc.r, j  ük fol a Várooi Ta-  
nace VB. :üvolvdcQí~*,yi Uo2túlyát. A meg jc-  
lentetr:at az V. Neveléflüyi Kongrecozuc  
óvóben a felazabadult.ío 25. ávfordulájára d  
úprilio 4-ire tcrvezhet ~Eik. 
Fe ldo lc  o z~rn  kerülő témák l  ehet no  k s  
a/ A tanul$i azQmályicég feltárása..  
b/ Az 1-4. ooztúl,yok tznitdaúnak didaktikai  

problémi .  n 	.  
a/ Az o© ~cttzl,yfc~nök#. munlakiizüflc ~ág raiiköduoQe  
d/ Az i$egonnyolvek tanitú©áxak iokoldnkbep  

3.i tapaoztnlatai.  
e/ Napküa,iooink életo,  
f/ Hogyan tölti be rzerepót irakolánkl3an as  

if junani szervezet?  
g/ A c3alád áa az iskola t:tapcQolata.  
h/ A oz.©ciológia s  mint a pedagógia tál4u-  

dom<inya a mi gyakorlatunkban.  
i/ Az iskola 6f3 a tárnadalom kapcsolata;  

vagy a munkára ncvel6o eredményei.  
A kiadvúny öooa+eúllitó j at:ént az iokolata-  
Mao igazgatót  javasolja. Az ogyee tár: ák 
mosirrzoára /nz előbb  javasoltak-  Waül fl  coot-  
lag  azok r.x.',doo9.tráoúval/ 	G. J.  s,  
Ko. I-ná K.I~-rtt~~ P0  1,-n6  II.  do  D. K. G. lcar- 
tárcal~a ~ kérhetncnk fol. Bevezető 60 az i/  
pont alatt Rjavadolt téma rxzgi.rú-orara idkolún  
kivUli szerzők vállalkozúoút rom,;ihet jük.  
A kiadvány 5004-600 néldányoo mogjelcntetá.•  
oóre a Várotai Tn.:náca VB-tcSl 12000 Pt-ot kÚ-  
rünk. /:Az eaetlog felmerülő nehézsc:gek át-  
hi.c3altioúra. a kiadvány "kézirat gyanánt" is  
megjelenhet. r/  

G/ Szerk©eosu#ink v€s az 6vfordulá ticztQletre  
bocoáeQunk ki évkiinyvot. Ezt is négy ivro  
/64 oldalra/ torvez.zfík. A ozerk+oozt6ccel  
bizzuk mOg igazgatót, a küsrcm.iküdcore pe-
dig kérjük az iakolatanáco tagjait. A megA-  
jclenteteot 600 páldúnybran 1570. azepternbe-  

. /.  
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rére tervezzük. Igy az 1969/70. tanév  ored~ 

ryénri mfar abban helyt kaphatnak.  
A kőltrtégekre 15000 Pt bisztoci túnüt a Váro-
si Tanücflttíl kérjük.  

• Tervezteooíink g  o az l.©kolta névadc3júnaL kép-  
múoúval kkénzl.ttaara-iink 700 példányban bronz  
iskolajelvényt a kvvetkca2ő feliratta3s< 100  
€3voa a ..t.... 0.0... Alt.lnkola 1970,  

Ennek a jelvónynek a diszefoebb kivitcie le-  
g,on az iskola nevelőinek törztogtax'cla jelvé.  
nyc - bronz *  oziiat, arany fokozatban. Ezt  
a lü.tilntctio- jcllogi: je ivényt diem) doboz-  
ban azok a nevelők kapják /cáv®taként az  év. 
zará #,innepélyctken/ akik 100 15* iilcstvti 20  
évat doi,~ ;oztak az ~okol.úbran. ' .Q~~9  
vény elt~orét~évcl 60U,t, aE1t)#  iÍ~tvo 1000 Ft  
jutalova vagy 	e3ő2ént:o is juttat-  

tv legyon:«  A~elvéz~ek fel3.rrtzas "X cave a 
...,.. *****4 t. Iokola ncvelaje".  
As 	m tckozato kbél 50*  3(  60 20  db-ot 
rond~aotnénk  A 4elVénykénzittetéore 50 

 
00 

Ft biztooi t znat 
 

 kc.rjí:•ik.  
1/ A jubilcuraok alkalmával azokú000 és a  kiwi-

16 munkát  elioncré nuvelői kitiintet600kro  
1970 februárjában tegyünk javaslatot„  

• íKténzittenoüní<t 150 db tarakotta camlékplaket ,-  
tot M.E. ....,...-i keratatiku4 mtivécozcl o  
amelyen az ...... dortborraü oo az olubb  le-
irt iÚí,olajelvcínu felirata leg,ron. Ezt  etta~ 

léküi 
 

adhatnánk majd az ünneot3ci rc  hivott  
vandó;~eknek cío a  nevelőknek «  i  A ~Ültaigoksre  
kb 2000 Pt tervezését látom azütségcenrrk,.  

K/ Iiirdencsiink és rrzarvezzürik az 1970« év m,ijuae  
junivaríbzn az inkola volt tanitvcinyai kdré-  
ben találkozúY.ato  

L/ i*otadoa,kcad 'rank a jubileum évéb~t megfelelő felelé 
ped~v~~ia~ propaganda  tcr jeaztGo~.:~1. /u  j cám  
s+pk*  radié* ooeticg TV utján  

M/ IiirdeagUnk pizlyrízatot a tanul4k kürtben "Az  
Qn inkolrím"tztmeie A bcéríta..ett dolgozato-
kat az iskola magyar aLakoa nevelői birúl-  
;t.lk cl o  ri Qzul.Ui l:lunkak3z3otJCDg e©.gitflcagévQl  
a legjobbakat di jazzuk g  és valamennyit kiit-  
teos3ülc bo*  to helyezzúk el az inkola Wand-  
gi kc'3nyvtúrúban.  

N/ Próbálkozhatunk ogy am16ktúb7.4 kéozittotá-  
núvol in *  amit az inirola ...**0 utcai  f;il.ir- 
ban helyezhetnénk el. Ennek kaltn.:E;e kb.  
6000 Ft lenne.  

0/ Az elürel::túc azt kiv..:nja Q  I.oi;y a jubileuni  
kitadúaoknúl egy bYztonof;i tartalékot in  
tervezzünk. Erre 7000 Ft-ot ozúr.d.taunir. xt',J  

, /e 



az maci pontokban javasolt í3oaz , okk 
e~tt 250 000 Ft-ra lenne dEüka~
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Kedves Kartúrnak Mdven iQniigirk 3 ~ 
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 ezolgdlhat. Mot  ins  áa a ~gvalóoi-

taa or 	in majd mindenki  ár3ek "dóoQ, 
 

 igyekeze- 
te szerint szerephez jutiat . . Minden jó iit lotre óa  
minden eegitő kuzre osikaő üak  lens*  Romóiemf 
bogy az iskolavezetős,  az ekolatanfcs lcicos öcc 
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 mindenkire fitdramlitc, .o a tisztes mult ;=ö a  
munkás plan becsületére váló azinvonalon  of tcarül 
majd mostani határozatainkat mogvalóoitrani*  
ird8ednüm a tUrelm.íkQt;, a  a  tovdbbiakbrut crcc3r.x6-  
nyes tdrryalűst ós munkót k3.vónoic. "  
MCgj easáskónt ide k;t.vdnkoaikp bogy  as  ©i.őterjoa: -  
tóat kUvető vi.tdban 12 hozaáax.ólds hangzott e I.. A  
j av ac o l t programot a nev aic3tQSatUlc t c lfogadta,  
a-zcitu atir azt a  vti:rc)sá, tankáCs in  jóviiragyta, cc  
13462/9$9* aztimu i.ratőban ez isholút arrs51 Grtc;di-  
tette, bogy a tervezet megval6sitúaúhoz 251 ezer  
forintot hacnát rendelkoat:oEinkerew la Az időzett  
előterjesztős eddig 	a feladat mogoldzxodnaf:  
nzempontjgbói ,. oól4zerünek bizonyult*  

6A.©ag ~~~~ggril  

A ozociall.ata tudat form:.16dúon, fejlődőse némi-
képpen cocii;kesatcttes, illetVe muc.ositotta az lotto..  
lóban aá ollonőrzón E}sQrC3pÚt, azonban  as ma iv  
iónyogea clone a vczetóoreke;  Q az ujabb és ujabb  
terv ozcíslcs szUkségeo elemzőn miatt kóeőbb sem  
vabat mellékes tevákerysaéggó. Az ollo,púrzán igen  
sokrétUe as  toko3ni diet minden tcriilfltórc  €ci~ 

jedőv a vizagalt iakoldbaa azt mind az i.al~kola» 
veazetóo, mind  a reveiőteotUlet tagjai rondezaro*  
sea  v-őgzits`: A3.apktivotcrlmény. hogy as ellenőrző  
tevőkegység a biggaga lág*Drót no  gyozgitoai a  ezt  
Open  as  emlit+att módoouluc, az +ailtsnórzScrben a  
per,i.tG ez4nde*  tangaulyozúoa tcrosa#, lohetúrvó.  

A pedagógiai hatu'mfok ntivelőae ezcmpontjűb61  d'őrr 
tő jolontvsógü a tanitúr3i órák clltrnGrzGaa, tr nem  

, f~ 
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kevésbé minden óralútogatán utún azok gondoa, 
azakozerü éta igényes oler.►zcse.  Inkolúnkban oz fo-  
lyamatosan megtürténik, amit a tübbe3ver c5ralátoga-  
t:íoi feljegyzés is igazol.  

Az ellenőrző-elemző tevékQnyoég,hez kapcsolódva  
rendszeresen alkalmazzuk az értél.clépt  is. Ezt  
ner:zc4ak a tanitúai órákkal kapcsolatban tciaoziik,  
hanem a munkaértekezleteken minden egyéb feladat  
megoldása  után ic ellangzanak értékelv" megjegyzé-
sek. Igy a plénum előtti, a hasonló előző rendez-
vényekkel, megrRozdulúsaokkal, tevékenycéggel türté-  
nő ac;.eiia,00nlá,~ e értékelős serkentően hat a  
azinvonai er:3clés3ére, e egyben az elhangzó cliemerű e  
buzditó szavak jőlesaű érzéssel tvltik cl a végre-
hajtókat, a fclelűsülaet.  

Az ellenőrzőmelemző-értí:kelű tevőken,;rs9ég küzben az  
ickolavezetéa igen sok tapasztalatra teaz morto  
Ezek olyan feladatok végzése aordn is adódnak, me-
lyeket nem az iskola tervezett, neM saját elgondom  
lá©uak, hanem küzponti utaoitüsra, a felettes ok-  
tatúaügyi szervek rcnc?elkezc:cci nyomán kell azokat  
megoldani. Ezzel kapc^olatbYan jut szerephez a  
vi: czajelzős, a vio:lzac~  to, e.  Nem mindig egysze-
rű a lehet,  bogy  nem is húláa feladat, do vélemé-
nyünk szerint szükséges, hogy az iakoIavezetéa a  
felettes hatósághoz /:va .gY  a nevelő az ickolavcze-  
tGohez:/ időnként vicczajclezÚen s  a kapott felada- 
toknak az iskola életére tUrténő kiivatdaával kap-
coolatban tújékoztatúot adjon. Ezuton hozhatjuk 
tudomásukra az érdekelteknek az intézkedések vég-  
rchajtúsíinűl adódó nehézségeket, az eoetlegen k:i- ►  

roe hatásokat, a a hibűk megszüntetésével  
szolgálhatjuk az ujabb feladatok jó megoldásához  
szükséges optimális feltételeit, a jó hangulat, a  
kedvező hozzá-úllátAllakul úeút, amit a vizsgált  
iskola gyakorlata igazol.  

. /.  
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L."i A KAPOTT ADATOK LL3;r111:SL  
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1 A~ alkalmazott flddg~r ir do:ol:oa ér :ú cGrcit2 ~  =ct===  

A II/3-4-*56 fajQzo&ison bemutatott nevol.űtectUa  
letnolt óo mlirikújt3nak tf3bboltlalo vizocaatdhoz  ~► 

mint emlitettíik 	tUbbfe361 ktizclitettiink *  EnnQk  
aorún jutottunk el a F.r000i.d1úr,i41ho,z.  Ess titirarbatcí  
volt*  blazon  
s••• ezüi:oc;goo a  haay a korczcrii n2ociolúgial ozam-  
lólot f~titacaa az lekola:ik hétkUznapi pcdr;cígial  
tevókenyodeft de ozenlálotrrúd jút ia.  irt... nem  
formálhatja a vaidodgot »► a pQdat;elgial siaide4got  

0001. akinok nincoonok ponton, egzakt de id.  
..lúF;oe ionoretoi orrv l a vttltio4gró1."17/  

A per3axgőgiai hat ilofok fc ltdrdot%nak dl.tn3.urilr Wive-
tett módja tcn~r.tc;czeten kUvetkozmőn3tkcint igúruelte  
a pedagógiai aaoeiológinp ill.etvQ a imociar:zotda  
oet°.ito6t;ül hivúaút• Zcarr 0  %ücJ általban inkabb a  
tanulói *  eoga a cna.lLicii k3ztioo4geL-  vi.:codlata a  
r:icc,czot=ottabb*  azonban  o  vélonenlYiini: czorint  -  
ha az iakala vezettioro.je a navclútcctEllot t  mind  
aürz3 	Ca alapo;abban kell yizenclApi  a kt32Jcoú-  
g et i  o. 	ha nom la ol,;*an egyc c©rü, ha "kényea n  

• /.  



táma ie e  ős még akkor 3.s, ha  noM All  ressátí3eIkozd-  
aiinkre Ooosehaoon3.i.tásctl. ()Uganda Ilyen terméaze-  
tii vizsgálati tőnyanyag vagy dltrxlánoean olfoga.-  
dott mfdozer,w Ellndezok fl.gyaltzmbevőte,tévei azonban  

hangaatlyozni azoretnőxk. hogy  az általunk vőgzott  
vizegdiat kiodrleti jell -egii, a  tormcazatae ozUksdg*  
letbdl fahadd, aciozdnc3őku prábál.konás, o iey as  
Qrc~dmá;53 menozQmenő iavet kozt et 6rsck lova ::ndsára  
nom is tare kusfink.  

Ma mew  a n€svalőrsbo;n a peciaadcuara háruld faladato.  
kat megoldani vgy...o.gy magáno0 poaagágunv az *egytSn"  

04m kdpes* A teehxika, az automatika, általában a  
tudományok ón maga a társadalom olY ,mdrtditbon 60  
Utembtaa fejlődik, hogy az ngyőnekben Mott ncvel.úo.  
erő az oktatási.nevelősi feladatok 	nom  
o%gcndő:., I3egyan lehet +azt fokazal, Cook a ktizüc _  
n~ d3tal, A  16 iaovalilteoti,il.ott kUeftodgekbon az  
ogydzsek nevolás1 ° rvle nom pusztán szabematiisail:ag  
i#sezegeződikt„ hanem . a 16,5160eodg fhj Ica tto 6t ;őv v.l  
arányonan - ti:ibbt:716143p #xatő#onyodeavd t7cy+eo€.ilo  
mohát az i,ekolx p odagdeuu kvs?sU,ns~tőtigőt le  fej lc azte-  
n# kell* Baez  '"l.ttmexni kell a kiztiazzdgbvn (1rv6w  
nv +eoü l3 nersel olágial, turv őnY osorU066+eket *. I<8V  

Ozükoőges ezért foltdrnttxsk a nevolelk 2.11=1:U2,212.11=1:U2,21,~  

La« g,all ren ,+~. 	io. "A kUzUosőr 6a a s3zcz;x:3vt«•  
06g kapcoalcatrandmoro Wvlcadnhatdeban f©jlődik$191  
A azociometria - bizonyon goitőtel;ok mallett ..  
nagy acgitQőcot nyujt a t°ároae kap000latok,; a fol**  
azin alatti folyamatok teltüráct$hozr 2° 04A  ~ 
zytxzetszoololdgial. tárondolosd.iv.lektani do  
ecyőb mődos;oxek podig a WitsU oss úctzk vi zogáiattl;ndl.  
3d1 klogdszit#aotlk a m•csatomotrriú.to s/  

minmosaicot vdglegOndolva a boves,Qtőtibora +rsm7,.tt-att  

edlot de  fo iade tok előréae , szsag vta2dn i tú  ©ra őr<3 ok+c5.»  
ben  a ne velc%tootill.t tbon vőg zoxd5 talm6xrőshoz a ka.  
vetlezŐ kő,rdóee&ot őllitQ ttuie boozes  
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A2 c3,abb bemutatott #Fírüáaek alcap jűn a felmc:rtíat  
nc5gy alkttlor:ral vágeztlik a1.  A kórdóoak bavezet6-  
ae-k6nt tújc;koztattiet do  Wobon 	oeilkeág ozorint  

magyarázatot adtunk* As  ivek kitt3ltáeoker icyo-  
kaztünk a kart•\Sroatc tcl jofl ön6116e4gdt-, b.otolyáco-  
1üor-mQxitoflc6Cót bf.tzto: i tatxi,r •• A tco tülot ltút tag-
ja hocozahb ideig bcatec volts  igy a vúluczokat 34  
novolő adta meg.  

Az 1.  I26rd6pnok  a podag4guaok otthoninyueodt  ~e1-  
Wozülúcc, a :-7cr,fQlo3:a muniakt3ralm6nyCk biztoci-  
tttttaúga, icy a múanapi hatákony ickolai tev6-  
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kenyoég e].űkcozitc:ne azempont júból van jelQntűUá*-  

ge. A következő vúlaezokat kaptuk:  

Topoz megfelelő jő  Cksozeaen  

7 13 14 34  

Az megnyugtató, hogy a ncvelőteati:lot nc;gyötöde  

elfogadható lakúokörülmc;nyok között el, ttok azon-
ban  az egyötöd, akiknek napi munkdjrit erőaen bofod  

1Júaolja, hogy otthon vagy nem piizenizctnck, vagy  
nem  dolgozhatnak nyugodtan. Ilyen 20 ;':;-oa negzti-  

vum huzamouabb ideig nem engedhető meg. Feladat a  
vezetÚo ozdmríra ín, hogy adjon hathatóo aQgitccget  
o problúrsa enyhitősehcz.  

A 20-  l~~c is a azociüli© ki;riamőn,gek után kutat.  
vúlanzoltaka  

500-800 801-1200 1201-1600  1601..2000 2~0°"nLl 
ti3bb 

lJaoze- 
oen  

8 14 11  - 1 34  

Itt a caalüdtogok öo©zkere  ,etét osztottuk tx csaIcíd-  
tagok azúm:zval 9  vagyis  a reríljövedo].met ozára3i.tot-  
tuk. A kapott adat Qztíriuni-.ra moglopő. A fizetc:a-  
rcndezéo utón kevecebb kio j:ivedolr.f,i teotüloti  
tagra, flzúritottttnka  Az 500.-£300 forintoo az.enólycrr  
kőnti útlagból óppen cock élni idiot. Az ilyen  

vedolom nem motitttl3 pozz.itivan.. A nedagóf;uatól pe-  

dig  a azinvonalaoabb, eYrod::őny000bb munkút conk  
ugy vúrhatjuk 01 9  ha nem kell mollGkkereact  
utún futkoania. Ez a j'Aedelri atatioztil_a  

ben ogycnea iCvett:ezménye a II., fejezet 1,/e pont-
ja alatti adatoknak. A ici^cbb jövcdelr.tück n;filvún  
a több gyermeken oeaiádok. - Ennek ellenőre a jii- 

•/.  



vddolommo1 kapcsolatos orciöe bban nogativ vdlomd.  
nyok, eeatlag tulf:üaok nom  hallfxntdk a  tQOtiüot.  
bee,  Ugy latcviti, a h3.vatdsozormtot io dl do  lat ,  

A 30_  kcrlkben  «» kioed olbaj tatva . as drdeYcolt  
bannüe,kat. hogy  as  dltulátos á;n ezrikmai mi,ivold-dda  

elemi, foltdteidt bistonitv s  a napi folkdosi3,dnt in  
oegitv" +alapkünyatdsral ae+atd011ceznck--c a  kartzrenko  
Aloglopd a k3vot#rosd orQdmány ío:  

140 51.104 101+-200 201.50c' 5ttsb~b~ 
cm 

flon 

 

5 5 9  12  3 34  

Nom tarthatSak e3.i `ogczdbatdmai: mdg ogy kozdő pada'-  
gdgv:, onetdben ot3m4 bogy legfeljebb 50 kt3tet k3ry-  
vE) logyen.► I.k;g az 51.100 is  Lovda! Igaz, ho gy  van  
iflkolía# de  uárooi ki3ryvtdrs  do az to  tdxy*  hagy  
osor de a+sor kdrdda vct5dik fel napi munkánk so-
'dn.  a folkdazúldo oorda, n nom 'ohms  ogy pedogd.  
gun 	aeak as oaákozotdro támnov,kodva ezokxe  
~~1+~4solrii,~ t+oxikonok, ezakka;nyvek eoEasága koll #  

3 krallonek a voreok, a Qsdpl:rvc2almi kilnyvak a esd.  
r+akostatáo do as  $ltair'nos milvoltndg ssinvanalfanak  
emsidrao vagy logal{bb megtartása drdokdbon,r flegkli.-  

odroltük mogdrtotti a tootillet drdeko3t tagjaival,;  

bogy a  p+edagdnurrnak 	kola, hogy  1ef;von a  viozo»  
nys a  ktin,yittas, mint ogy utlag o0vcrlt cabornek .  
FolvetGdi3tt itt +cegitadgkdnt . s asdta mog in  ea*.  
Moult  .. egy kUnyvakold i srdaslo tvásárlder-na 100.  
bonyoli tdodnak gondolata.  

A  4. II:drddtre -  amok" a ncdagógi€ii művak uzdm.:t ku--  
tatta 	adott vdlnozoic a €c3doti.tizvk t  

1«10 11-20 2Cu.ndl ttibb deostson  

12 13 9 34  
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Tanu1o33geo őo Qcjao Lartüraak fold  asonnal. Cattark#zns  
ta  tatdnu viztagGlőc:f a volt, 1 z  adatokkal nem legs  
höttUnk o3dgadcttok, 0 tvbb p+tadagdgiai mü vdddrld-  
ot;rca OnztOarr:3ztük a tcztstUlat ttagjcait.  

As  54  4016A  a azubadsdővol t>npcoclutcats o ennek  
olőlctreeitő jellege van*  

lh.L 2-3 4~°5 G.-€i 1J i~i" ~y~l  

ta Vb 
<g

~iy
Jt

y~~~y~y
t~  

iJ~,3 ~i{  

3  J  24 ~ G 1 
r 

 

3tx 

Ezeket  as  adatokat acmes,* =lc  tagz, tiiarik, taeintba  
korai Icnne az  emberek  r3sabad idajo helyen o101~- 

tdmdnek mogozoxwesaánfavel  s  mint  napirenden lővő  
prcabl.6m3val foglalkozni. Igoe,  i.n ko3.úinkbaan a man.  
ka Jal2atoc, all.ank a aziataavraaraai +tamcilőaórn vald t15- ,  
rekvda aaegkivfnda* bogy a nevelők al.dg oak  tanitd-  
txan kivüli időt t ateyo k bont kti,lt3nbüző feladatok  
mcgoiddcsdval /ettürv"•. do kindoboo fgglta3.kazdook,  
azakküriik#  rxzort ~c~ri munka, nzomldltotdoozkUzi3k  
zyarapití»a, a tanulőknak aaCrrvpl.%aokre, var.ra<onyek-  
re  va3d falkdozitÚne, kinindoltía.ak ozervezdee,  
ot'tt.totb,;/* Ezt helriecincak in tartjuk, mert a nova.*  
i}vnYtllf#ika batiits3'CSt,itt con*  emelheti -, ha a naval, nem-
conk  tan.itúoi őrün 3'crla].kozik anOvcaardőkoivol,  ha~- 
nom ecc  zerv  e  ,i cSe c  ilonőrzi # tani teleon kiv#i1l  
idejüket ia;3. AsvnbaJt az nom kiadvozú, bogy  a teQti3*  
lot 75 ;wdnak cook  minimCí3ai.o /1.3 drai azabtatd ide-
Jo  van. Igy nom pi.hraüi.k ki kellően r.togukat, o ez  
pcd3.g 	mint  mdr  as  1* kő-rde:cs olemzőociben in cam»  
li tettiik *  gyongiti a mdonapi tc3lleti,tmcrryt *  Azt  
a^aő; nog kell itt jegyeznUnk, hogy  a kcsvdo pihetac;ti  
ode  rró.3-gzorrel fci+derltott oka dintő  rőeztte#i a  
azotzi,dl.io karF,ilmá okben kxarenondő  



A 6, í 6rŰ ő imikAlr o c o aőad idő fo 3 uwsnő lúoút  vi sor• 
gül;ja.  

,  

u-1 2-5 ~-IG 10 őrt~u~ 
tíibb 

3oozo-  
non  

1 17 10 6 34  

A pvdagCguct onotf boxa jdili3n jolantúodgo van az ol-  
vtsadoxak do a tvonázőtux3ok, Es i3os3sefUgg mun.hüjuk-  
kal*  kedvezően bofolvrőeoZtuzfi;ju annak oreúr.x:ryoaai.  
et. 11y:in ozemozügből io vizcgő3va kovcSn ix caegku.-  
litalog heti 6, ilictv c a napi 1 őra, ü We  arm  

tol kell figyoin.inks  hogy a tcottilct jolontci0  , 
rőozo napi 1 őrdndi: kevenobbe3t fordtt í3xalvelőnre,  

Ezen a helyzeten vdltostntni  t~oli~ 

Mdo múr3czerrol vtzogűlva az i© magalapltőot  
ny+nrt*  ,bogy as előbbi nzcabad idő kb. 75 %orit ty-  
n6zőere torditják4  

A 7.2  őEadmbon direkt addon őrd+nfclőc3ttink as Unkőp-  
zőo felűl.  

46.1 2-5 6-10 10 őrdxdl 
tiibb 

i.;cc ce-  
aen  

4 25 3 2  3+~ 

Ezek ozerixat a nov©lűknE3k #t3bb mint 80 %..ia nem  
forclit napi egy c,rút oom amakmai t3skáiszőorai Ez an  
itevő00  ákogkiü6roltiik tUbb ta4nc3nfln tierecsttil Wrni,  
hacy mennyi idő azüícoőgen aazrsitfolyőirzatokbon 60  
a lapokban /  s ktag,yar 1'adueg#a,  f  Ppzicaholőgi.al !Um-  
lo ft  Ktizoavolón* Nevelők Lapja* ozaktűrgyi to]yő-  
ir•a;,ok, atb. */ segjolen6 anyag tanulmdöyoztlataboz•  
, /:Itt ner.iccak oikkek +"őtfutdodra" gonc3a3unkt s/  

a/.  
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Ehhez ic több kell naponta I órünúl. LZikor kerül-
het i l y  kézbe egy komolyabb terjedelmű pedagógiai  
rri.i? 

Ugy gondoljuk, hogy itt nem a napi ttibb idő bizto-
cit»cúval kell oleűsorban foglalkozni. Szei::lélet  
kórdécc ic ez! Ilegval6citandó feladatnak annak el-
fogadtatL:ca lútczik, hogy az ig6nyeacbb óc crodmó-

ny000bb nevelői tcvókenyoég vógzóc énez 61landóan  
tanulni is kell.  

A  C. k646 0l3ő olvacücra mintha ma yarúzatra  
ozorulha. hamar rú jtihctünk, hogy itt ic arra kell  

gondolnunk., mint  a könyvnél. A pcdagóguot ezek az  
eazk3z Jk neneoak ozórakoztat júi:, hanem munkájúban  
i.: aogitik.  

Lemez- 
jutczo 

I:~ no~ 
tofon I~údió 

 
Tole- 
vizio 

ril r~ 
fclvovű  

Diavo- 
titő 

Autó, 
raotor 

.~szc-  
ocn  

34 11 0 23 - 11 1(, 97  

Elemi kivctclmóny tel  jceül, hoL'y mindenki rúdiózm  
hat. a- Kedvező a 22 .~oo magnó--ellútottc(1; . Kúr  
azonbano  hogy elsűoorban nem  az irodalon, a nyelv  
6fl az ének ozakoo kart,írcak rendelkeznek vele, -  
1,16Q a ktizol kétharmados tv-tulajdonooi úllanot la  
elfogadható. /slla? Do  holnap ?s/ - Az utoloó adat  
róczlctozéce cólezorCi. Csak 3 az  autótulajdonos,  
vbbűl io kettő húzaepúr, vagyio üsooecon kát autó 
van., a tübbi motor. J©lentőoógük a kirá,ndulúni lee  
hQtőcégek biztocitúoúban lútUzikp o igy kiizvetve,  
a oncrzett tapaoztaZatok Q  iomoreteko  ó1r.6nyck ut-
ján hatnak a nevelőmunkára.  

A tantcctiilet •Líroao kapccolata.itk,k alakulúoa utún 
 

kutatnak a 9-11. kc:rdéceko  A tcotülctck kialakuld-
pát bizoryoo szabályok /plo oaicoocllútottoúgi  
igónJ, létozúmhiúnv/ éo vcíl.etlonck /a pcdagót;ueolc  
!corn, neno Q  otb./ hatarozzúk mg. A nevelő kónyte- 

. /.  
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len ©ifogadni az elkúpzol600itül co©tiag  cl .c:rú  
hcly ,etets  o kinevozéoe vary úthelyczc:oe utón  nog  
kell. Iciaérelnie boillcoztceclni az uj Aunkatúraak  
k:lzé. A tantocti.ilctek további fojlűdéoo ook--aok  
tétyozűtűl Pügg 9  do elc;ggv JJaoau folyamat. Idővel  
a "muntacooport" alakul WlzüsticiGeú o  flek6züoQégben  
io c;rvún;ycoi.ilnek a rol.onc.,c,qv  60 az cllenozenv  
c:rzúacie  

A szociomotria a td roao kapeool.atok f+oltr.'crúoa ao-  

rún 16nycr'bcn a küvctkozd fontocabb círzolnot:ot  

kutatja:  

a/ az eryénckbon, Úbredű rokonn:acnv vary ellen-  
o.aonv órz6o6t;  

b/ a mdflolcban úbreoztett rokonaűcnvot vagy el-  

lenozenvet éo a  

c/ küzümbüroúgcte  

Hi a folrx:réo oorán a k't crűacbben hatót 9  az "a-
b" alattiakat vizsgáltuk. A kapott crec3r'tényt az  
10-et,. lúb4zatban  foglaltuk üooze./51,oldal/.  

A  táblázat adatait elcnezvc megtíllapít:l:at juk a nc-  
vclűk túroaoórcloklűcléai sllapotAs  az 6rc3oklűdá©  
rinőo6gc:t  éo terJcdar:ct.  

A oz4nélyi vúlaaztús:i üllapot0,  a küvetkoŰv" képlet  
o©gitaé ; ével ozún3.tottuka  

YUwJ  
vd tx °"`---  

n-1  

/IE kcplotben "Voz" a vúlaaztott  nevelők ozúmút 9  
az "n" az iicogeo nevclúk ezát ~k,ít jelenti. A kúgl.ot  
alapján 	indQxcztlm podie az 6on^eo ne- 
velők es a ozava^atot kapott,  tehát vúiaoútott no-
velők arn;;út mutatja. e/  

A mi  adataink be,.clJettoait-'c e után a pozitiv  vü~ 

lnnztúooknúl 0,97; a riegativ vúlaaztdsaoknúl pedig  
0 9 54 in<lexoz.í_rot kapunk. A pozitiv ozomályi vá#,  

•/•  
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1. táblázat  

At  iakola rievelúteotiilct6nef: rokona2erv cn ollenozenv vá0  

laoztáoai 9- a nevel6k tL:roao-t.'jzLioptírtl rnzgaor3t /9-11.  
kérdio/.  

A 
ne-  
ve- 
15k 
oorn 
flZtt- 
mo 

A 
La- 
nott 
+ 

ozav. 
cZá- 
ölti 

Pozi- 
tiv 
ranc= 
oor 

~
p N

 N
O

S
 

U
CJ

  
i7

rv
 ~

 

 
~

.
0
  

e +
 0  

G
 C

  
c

•►
  

i;oga- 
tiv 
rang- 
oor 

A 
ne- 
ve- 
15k 
nor- 
ozá- 
mn 

A 
La- 
pott 
+ 

Ú::4v. 
nry::m 
ma 

1°ozi- 
tiv 
rang- 
oor 

A  
ka- 
pott 
- 
cmv.  
=I-
ma  

Bego-
tiv  
ranc=  
cor  

I  16 1.  - °' 19. 10 7.  ° `- 
2. 9 J . 1 12. 20. 3 2/7 . 27. 2 10.  
3. 2 23. - - 21. 7 15. 1 17.  
4. 3 24. 3 4. 22. 1 33. 3 G.  
> ~ 

e _ 4 3n  23 a  .~ o G. 2. 
G . 3 25. - - 24. 7 16. ..  

7. 7 13. 2 O. 25. 4 22. - -  

O. 5 10, - . 26. 3 20. 7 1.  
~ . 15 2. 2 9. 27. 11 J. °  v 

10. 10 6.  - - 20. 5 20. - - 
 

11, 12. - ~- 2~ 0 6  18. - -  

12. 7  7 / 14. 1 13.  30. 1 34. - -  
13. 2 30. 1 14. 31. 9 11. 1 10.  

1If.  . 5 19. 1 15. 32. 21.  1 1
ry
5 e 

15. 3 2G. 1 iGo 33. 7  7 ( 17. 3  ( o  
16. 12 4. - m 34. 10 3. -  ~ 

17. 14 3. - - 35. 2 32. 2 11.  
18. 2 31. 3 5. 3Ge 42 3. -  ~- 

	

A2 ISaozoa povitiv czuvaoatoi, ozáoa: 	222  

	

Az  «o0zeE9 Y1Cgativ ozavazatok 3zti.t7ü 4 	45  
~... 

	

K.i1Unbo6g s 	177  

A pozitiv ozavuzatokat kapott ozemólyek oecímas 34  
A  rcc at:iv ozavazatof.at kapott Qzemóly©k palms 19  

• / . 



laog#ú®i állapot tahót 97 	ami icon  ".a;an"  
ttísr3nmird©klűdéot binotyit• Számunkra őrthetctlo-=  
níll ~.~ azonban a negativ ozor:3ülyi  vúlacztúo i 
állapot ia.  Ez  54 ;1.-00 0  a:d  cook  Qgy  pil~ alntt~yi ®  
útroncti kac3vezelitlen t3clyz,ctct jcicntl3ct.  

A !^ol.onczcr,,y úo az cl lernzenv  vül.tto. túook ozu'za16=  
hop aránya a köv ctkező; tíaczeu v  úlao: tüü 30ü 
01)1)61Jl ro:onOzCnv £3 	ellQntzen 17 

 
 i+4 Ez koLvc°  

zőt.3J 0  6° igy ozorainie vali3oabb, a t
.{
u

.

=~aozt
}
al.

7
a
'
tot:-  

t`.egftá~.blubb hC ly'S;CtCt t ~.tkr)?i. A  4L~iattl.Li~.~iUCn  
jvvt~l ©rűoobbek a rotonozoz:v 0  mint az oll.enazenv  
6rzC3t3ci.  

Az  c;rryelmi CrdokiudGo Yer,,1z.401m44  az egy főre  
jut  vú3.acz.t€ ook o^ Inn. tüjékozttvt. Ea a pozitiv  
vülaUŰtüooknúl 6 0 1 c:o a ncgatiu vr.ílaa^t:á~aoknúl  
1 0 2 ; ami lamét tx ralsonozcrnv árzúQek domitkílcí  
voltút bizonyit ja.  

Az elűbbiai:ből ta.nuont adcídi.k 0  horJ a  tíiro=  
6rzclr7ek mennyioúgQ Go mi.rx;oCgo cokban befolyúool..  
hatja a lcásUamIgi atmocrzfcírát Q  ami  pedig virvozaliat  
a nevelők taljeoi.tmánt,yárc. Lgymú:ct mcsgbc3ool.il6ac s  
tl.ozt®1Goc 0  aagitüoo 0  a megórtría fokozza a tclijem  
üitmónyto rag  az ol.lQnaúoni kQdvctleno6get 0  bi-  
zonytalann.ígnt n ezáltal eet3kkent toijcoitmcnyt  
okoz.  

A  tCircxio--kvzUacági kapeaolc.3tokat fel  Jo  térkc;poz -  
hotjUk. Az általunk Eo^itett oNociQr,xal^i  azonban  
eltár az t.'t3talúban t3zoktíi7oo ór3 L;eomotri.ai formák  
/ruíro::loz3g e  nugyazi3C 0  .atU./ oogitnőigtívol törtvnő  
úbrázoláoi rtuxltGl. PA a ktlr.tiút vettük aeg3.ta6gü1 9  
a az atomok mzarl:cryotüiicz haaonlca modellt AZ,ml-  
raztunf.a A nevelőket oorozúmozott kürükkol jelöl-
tük. A oQrozüm alatti el^ű azám  a kapott pozitiv,  
a ra:`:cod3k a kapott net;a,t -►v azzvazatol:at jcicnti.  

Jivc2 a aevcl.ik 1.e;=tc a tcatiilot kvzöacc:L,ibcn  
nem  eL,yi'orraa o  :Aert cgyeookkel aot.an rokonoze..vczp  

. /.  
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nek, ttuarxt 8g előnyön helyzetben vannak, nig  nú~ 

ookl:al nzenbcn többen nocativan foglalnak 6116©t,  
a igy ezok hútrdnyoo i.c]y zotL:otc, icy  a r.todelLan  
a küziinakbcn elfoglalt hc 1z:zeti]ket untak forn-  
tocok:ga ozeririt d  in úbrüzoltNk•  A pozitiv rang-

ear fitT,yelembov L€rlév©1 a következő Ut tsooportbo-  

oaztüat alls.c.lr.taztut>:  

"1. ;oet-kodvozűbb  helyzetbon lóvők wok,  akik  az 
útlagoo pozitiv ac.avazntok tvbbozüröo6t  

kaf: túk*  

2.  Kedvező,  helyzetbon lc:vőtt ayok D  akik rxz Út-  
lagoanűl valamivel több pozitiv azn;vazatot  
kaptak*  

~. Llo4000  helyzetben lűvGk azok, akik az  
títlogoa vagy annül  valamivel kaveaobb pozi-  
tiV O za va za to t kaptak.  

4. űyc z~~ he Z J.zo tbcn 16vők azok, akik na-
gyon kovűo pozitiv szavazatot kapivakr.  

5. poic;I.opez4;t/ericbb  helyzetben 1Gvúk aeott t  
akiket ccnii ocn vülaoűtott pozitiVan. "21/  

A ttd, nevclűtentti].cttinkbon a türaan kaPcoolntok  

helyzete az előbbiek áo az l.ezlImu táblázatban  
feltüntetett adatok figyelembev6tel6vel igy ala~ 

kult:  

Legkedvezőbb helyzetit  
/11-n61 több pozitiv ezaenzattal, 5 fű, 14 ;;  

Kedvező hclynetü  
/7-10 pozitiv ozavazattal/ 	12 fő, 33  

:1ec í'clelű helyzseti.i  
J346 pozitiv ozavazattal/  

Kedvezőtlen ho]yzetü  
/1=2 pozitiv aZavuzattal/  

Legkeclv oUűtlenQbb holy ze tiz  
/pozi tiv aúc.vaüatotc  xú.lkill/ 

6sazopons 	36 O.  100 %  

. /. 
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Az clmondottakat a már .':cl:,ott "atommodellel" áb-
rázolva iciSzcípen az "atommagban" kapnak helyet a  
legtUhb pozitiv ozavazattal renc3ellcozűk. A t3bbiek  
a pozitiv ozavazatok alap j ~.ín becorolva az egyeo  
katcg,ériáknak mogfe! clű "olektronhcjakon". Ez jel-  
kc:pec  en azt io kifejezi, hogy ogyik elektronhű jrGl  
a múoikra, cry bolaűbbre, tehát itt a fontooabbra  
útkorillni ooakio a ozer6lyio6g nem kedvező vonána-  
inak lcaciáoával, végoű coron a küzüo ércioknek, a  
nevelőmunka intenzitásának a tanul6k faló ttirtc;nG  
fokozí;návül lehet.  

/:A nevolőtanttilQt Ozooisagramját a p. ozdOp pibgt- , 

0,1  nutatja, - Meádal.1 1{  

Alvel a nevelők nacy  Cibboég©, kftol né í3ti3ű °  
kcdvezű éo megfclelű tá roan holyzetben van,  nfilunk  
biztooitott riovnlúküzaoodgekncl oly fontoo kol-  
lektiv co hatókony munkavőezGo. Feladatunk itt  Jo  
akad: a kodvezűt len hc];yzQtii o ,. Stvd r.:ozt in /anti  
azért jclentűo/ be kell kapcoolni a küz ~3oc6g  
ogéazedgoo űramktirébe.  

Az  előbbi  űbra  nagy  rbczben az plakzat  kérc' 6cére  
i© válaozt ad , Iía a PiLr+oi-file "ialr.nz, laza, ogy  
ktizpontu, tUbb küzpontu 6o tümb" katcgáriákat  
veoozük figyelembe, akkor ictcolrarik nevelűtcntülo-  
t4t a =14b  3zerkezetü kategclriába oorolhat juk9 Ezt  
egyéb rr4cir7zerekl.ol feltárt üoozofürgGcek alapján  
ir1 igazoltnak ve1_et ji.ii.. Ügyanio a legkedvezőbb  
helyzetí.i tit  nevelő Qgyrxdooaa igen jú, 4őt baráti  
viozonyban van. Igy nom letietoet,00 am,  hogy a kt5••  
rő jilk Cooportoculcí nevelők egymár3ca1 alapvetően  

flzotnbon álljanak.  Az  ia bizonyitott clűttiinks  hogy  
a tentf.iletben nzártit6oba jühetó negativ cooporto-  

Oulr.ifl /klikk/ ni.nca.  

Mint  c:rdokol tek in Grdcklúdénael fig,yoltiik a hi.vn-  
taloU éo a nem hi.vataloc ranrnor  alakulácát A  eltc'-  
r6ceit. Bár r.tCg c  a 24. k6rd6s oler.tzéookor  

. /.  
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olűkertil, mür moat  r.>ognyugvúooai úllapitliat juk  
meg, hogy az cltérúo rainimálic. Pl. mind az 5"leg-
kedvezőbb" helyzetü nevelő tagja az iokolatanáec-  
nak, három még az utt"rőceapat vezetőségének i:.  

Vagy  pl., az iekolatanúca tagjai 	egy kivc;te11e1  

- a "lcglredvezűbb" éo a "kedvező" helyzetüek t.vT  
zött vannak. Az io megnyugtatásul ozolt,álLat, hogy  
a párttagok kiizi.il 0 a"legkQdvczőbb" óo a "kedvező"  
katcgóriúba tartozik. Itt talúljuk a púrt €clap--  
ozervozetc;nek titkárét, a azakazervczeti alanazorv  
vezetőjét, az uttÚrc", coapatvezetuket, a nunlcakti-  
a,aoaóg..vozetűIsat, a helyattets irazi;atsSt (lo  az igaz-
gatót io. IConkluziőként itt conk annyit: ict.olúnk-  
ban a vezetisozerepek elocztáaa íselyoocsn, a nem  
hivataloo rangnor által io igazoltan törtónt.  

ant tudjuk, J.I,.  Moreno a czocionetriai vizog,úlat  
alapjainak  kidolgoz%a torún lényegcíben conk a ro-  
konozcnv vúlaoztáaokat vette figyelembe. Ezt azon-  
ban mi nem tartjuk el6i;c6f;concic, mert igy móg  
~... nem felelhetünk arra a I>érdc:.ore g  hogy a vizam  
gat köziiootígben mi©rt óppen az a ozerx;ly került a  
kiizóppontba, ... milyen tulajdonságai, a kUz'riaaég-  
nek milyen tapaoztalatai ozabták meg a helyét a  túr- 

~ 

cao ke,ncoolatok hálGzatúban."?` A miérteket io fel-
vető ujabb technika altcalmüzát3a, a ;tübb_r.azcm,ontu  
ozociogram kéozitc;oo tehát az indokolt. Ezért ozerR  
kceztettiik aX2« ém 4.13. kvrd6q4lact, ar.3elyckbon az  
elűbb túrgyalt válaoztáookat indokolni lehetett. Az  
igy L-al)ott kiivctl.ező adatok io figyelmet  Crdssmo2•  

nek:  

ad  l2.  

a  b  c  d  e  f t; h  i  j  k  1 m.00ze@  

oen 

3 7 2 13 12 13  6 ~
 _

~ 

1 12  6  15 1 99  



a  b  c  d  e  fe 
 

M  ij 
 

k üoom-  
aon  

0 5 -• - r-  10 6 4 1 2 36  

Mind a pozitiV, mind a ncgat _iv vtilao-ztúaoknt  dvt'r- 
tde~ 3 .4311pMb611  tulajdansfcokka1 indoko136k. A po-  
sAtiv:nkxa pl. Munivad'ogyolrra p61,ddo,, alOgitdkéoz,  

1aisOaski maco.tartdau. A nocmt3.vakr11 Pl.  roaonin°  
&slatu, irig,y #  nem magfololő a munkdhoz vale; vi-  
ezam:a. +1e1t3.nt5c ozümban indokolták a pozitiv vú--  
3,aoztáxit a politikai 66 vil.etnézoti, ccuot6rtúaool,  
do akadt kav6nb6 tartalmas indok«1de 	pl.. a 36 

 

moL'jelonGs. flogatsv vdlaozttíot pdsitd.v indoko1do..  

nal 	xtacy trogfarditva 	ocnkin61 nom tapaaztal-  
tur_I;p,  

OooiAeoAy0 ,  a viaeztdsok adatai 6o azinco. lúool 
G noveldi Wz3ooős 1Vlyoo sSemlViit4:1 0  ig6nyc7 

 

ort,.̀ t3lasi 3ormt'iir'a tansQkodnak,.  

A 4~  A146c►  lo mvc a tcirom kapcsolatokat vizo-  

a b a tk3f7zCOCn  

2(.; 9 14 43  

!i vülaozGk uzt isasoljdk, hogy dt3ntő tt3bbe6gűkbcn  
haaon14 t'olalko: •.tauval bczrakoznak ,, o nagy azdm-  
ban teotíülatatt belül, &nok liclyoc©ec6t bizorvon  
vonatkozúookban lchotna vitatni  ic, do a 16z3o06g  
hatscSokdt az ilycn tnrmc;cs"etü v6lacztdook a k31-  
cotsnüo do kuzvet lcn segito6c adúo 1Qhotdoeieci  

,jan feltétlontil gokozhaWk..  

A podao>ciai hatdofok vizocrilatáüál fotttoa toendd  
. f. 



4 podtcácial.p©7#ti ►uzi-30eoltria3. Qgyodg he7wyzntá- 
nek °lernma e *  A kórdcld deozetett, a feladat bonyo-
lult, a ooak  tbbb oldalról WrtGnű mog#cdzeiitőe 
utjdn re3má].hota elfogadhatá oredmGty, A boozc:lco- 
tdook uLjín nyert t€znaoztalatokat g , a nevolcSteotil. 
lett jegl►wúkdnyvelcbtil a hozzáozálelookttt, a neveIóie 
ki.il.iinbtiz$ plánumokon tdrtőrici 6116ofog3aldoal.t, na. 
pi tnni . ttloi•noveldal munkdj ukat 6a (leek 	aredm6. 
mat Bflneecquavel, óo  a pártofstlrvtTnotné3ÍC a  taco.  
1Cztasdn nagyartSnyu mrgaravekeddo+6ban 3.o jele?ntkez4 
v+one6orojct figyelembe vttvo a  nev+o:Eaoratíil.o#i ocy.. 

ode  v+oüatkazóadban kodverA tt►ocrál}.tpl.táo+kkat tohe. 
tunk• rIndezek mel3eatt 	kíilt3n körrlfitv utjan lo 
teljűkozóda icyokoetcink*  A 15.. Mr4poro  kapott vd- 
losaokajó gallialal.alaggcpt móc a kten e:tkeső vdlaa' 
mftokke:l tdnaaztjak aldt 

a b  c t3nciúccion 

3  30 1 34 

As  dredmi 11 4A-oo icf.ilUnpálomótyt mutat. A dOnt$ 
tabbedg emet6r#t*  Ez tapaortrtalhatsi volt  p14 a ^vd«» 
la+a-ztdaok, a  Vtetntiri a,iozalt ozervez6oe /tanalók 
óa novelőt tizemben eajütt doicoztak,/s  otb, ant 
Politikai tnAgmozduldeek tilkalmdva3., amoly alkali.  
makkor a teatttlat pozftiv'an akt3v volt,  Uameges. 
vet  az ecyo4cral, ant kedvozvon iatd tőnyozúaR°ől 
val6baxx boozállotünk. 

h12• LI 	 az pdpeidriat tmQskget  vies*.  

II b  c joazocen 

s* 28 6 34 



a  b 
--  C  a3CZ0t3t3n  

. 	_..°.,. 
-+ 15 39  34  

A kapott t3admok rCt3litúí+D:flt 	agy mo`e?ncCdhBt45  

bantZtciealdkcxt f+alt6tolcazve -. a3titcímaozt  ja,  bogy Od 
 

az  i.dQoldniai‚politikai tovőbbkdpelőc  irünti  drdok.  
lődá,o a tedtilletbono Madan  teart+lirntznk  olvdc;ezte a  
c3kai.aktikuo 4n tUrtőnelal r,aatariali:muca  36.6vQo  
tanfo3yameít. Jelenleg E3 novolZk a  marziotn anti  
eag„yotem hu2lgatG jao  

irtőke:l1 a kőTddiVok ut jCü tar  tUi3t  611uofog3a3ce S a  
padagdgtstaískal ezomben viiágndi2oti, íeőrddoekban tú••  
maestott Maganabb kiivotralnőn,yt amid  not.i tartja  
tu2zottrkzír.  A dantő  ti3bbxaíC  rcdlianan 	ezoítot,  
17  %  nx.:t Qtact2ati  to a  0.5rcc; t.  

Am alapkéSvetelmányet; teljonitc:oőt acy v:álaazadd  

non  vonja fzcítcxigbo, a o sal  az  inímáa,ve<,otdo  ta4.  
pacaztalatai in mogemeenof. A formain  te  ljctn3tda  
raoZlott  fglal dllfZet a íei.aabbaóg ;, a  az in calfo-  
caclhztd,  mert a tudat  farmlúciúo:a  a pedagdguts  coo-  
tdbon in  loom  folyamat. Iiocy  a  ti3bbt3őg üíldaog.  
laltáoúval  non  kortí3j#ink  mamba, a  jeleaniegi bf1rlyw  
zotbon a frarilio do  anoint*  toljoaitúk  artnyalsánt  
a  3s4 ldtats#k elf+ogad#antemak.  

Hay  igon  pAz3.tiv,,  az  idüoldgla•i ogyCedg #rúatiddnőt  

ícozold  tbly;ar:1atrdl múg eraa;kitdtat  kell  tcanniizak.  A  
caalúdi  emramőnyoic °zoo3aint°  m;don  tiirtőnc3  znez-  
ünnepldoQ  mind  gyakoribbá loos  tcatiiletíinítbean. AE  
citGbbi, Ut  Gvbe3n t  húzav©úc o  1  taraatőQ  do  6 ndvodts  
i.innoWe  tUrtdnt ily r.ddon..  

A podivkiok AnYa4t,  ragál3,uiitánáboa 	ary, előbbi- 
ekben air  onattetteekon tul im a  Le_t_..1.21.1dr~ 
¢+tsotg  lc  m►egitadget jelebterak.  
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A B C  

a  b c O E-.  
MOO  A  b  c Jo Z~ 

Qzefl  
a b c ~:tJ ~  

oacC  

4 29 , 	1 34 - 18 16 34 1 32 1 ; 34  

D B  ~ 

a b c úDSa- 
moo 

a h c jK3z- 
uzea a b c  Üoz-  

ozea  

1 28 5 34 3 30 1 34 - 7 27 34  

Am  A.i3..Cr-.DisEpI` ulkúrdúQok általúno© órűotclűclúot  
Vatottak ki. Jelentűonek tartottuk nar.scoak a kúrp-  
dGooke 'v  a  hanem a vúlacztsdúo mGd júban rejlő "lohc-  
tűs+dget.et" io. űomintén nyilatkozhatott fio 61l6ot  
foglalhatott mindenki. •- S  as  azuton mutatkozó  
orcdmény icon  jú. A 34 aznvazó1361 2':r►32 Q.L;ytségooen  
a mi  irúnyvonalunk, a cúocial3 ota podaguciai elvek  
malld alt. Icrxzi, hogy  akadt 4 noaozimiota, do  ot-  
tűl máe  a munkúnl, s3orán oly nélkül6zlzetetlen 1142=  

iekolúnkban.  - 

A  teoti fenqitt:#ret, a rúgi ickola drill-renciczerc;t  

sonl:i nem kivánja vio, zahozni, húr itt úll;junk  
r1e8.  No conk  azc:rt, rrort a "bt' ú0 a"c" kazÜtt  
raogoozlanak a vc3ltttnógyQk o  Innem azért 1s t  bort  a  
3yakorló pedat°,úguook WizZitt ao! fol6 mLg mindig vi-  
tatott kérdés ez. Blűre r:sec kell  jegyezni, Izocy  
fiiczetlonül a 16 "io-ion ozcavazatt61 =flunk  senki  
nom vorei.ozik,, nines  yalosr:;ifélc j61 palcíotolt toe-
ti fenyitőkwalfxtltaazúo. Nines  is rú ozül.oLg. Li  
indokolja akkor a teljes r:rcE°,Eyűztídécs hi.íryút? Sze-

rintünk dintéen et,y objektiv úo egy azubjct.tiv ok,  

•l•  
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Az oWat:tiv ok  maca az s1t.~:':.91i  ir~u~; loa a nevo-  
láo isottJcoúgúvol, illetve a gyorncic foló p fo-,  
cycl_ac;60o mOíkrow4pial*  o. zi;i3^ciben 1c roulutati.ozú  
Icettúc ~oyee%t7~ 1. Ha a oflnlúdban nadr;Icez..ijhoz  
ozot;ott a ~ •,,rcrz:x:k,y  akkor a ~-~ai,orlcí noclacágucnats  
naCP,yobb ti.iroler:,tael, hozz6úrtúoocl óc tübb energia  

befeI►tctknúvel lohot coal: a foLz°clnezc;c torón 10  
credmc;'nyt  clt,rnlc. 

A p^ubJckt'v  c peciiL a peadagóguo ogyőnio636ncic,  
raormcttcLVnoiz  itc;rdéao. Zgaz*  hogy "a nevt3lóo  
mcgtanull:atdi rzeateroág" do az ley  hof',y "az  credo-
tiler, non orC'tE3 ievtr15i rdternettcút-et an  olmúleti  
tudío, az  6rclotc2Sdito 9  a malcorlat nagyon fel tudja  
fokozni. " 23/  Fcxltohetűon vannak azonban na a novc-  

púlyzin. tiibbon olyanok, akiknúl a non  crGo no-  
vcl:a  r•úterrott.ovgot ncn ol?cnoul.youza a jó elm&  
leti tudzl©. dvdotslvdco do  t•ynicorlat, c ley  ezek  a  
novolüic soknoor ViankodnaiL ÜnmaguicicaT in*  a  mar.  
mokokkol ic e  múaoicfsnl ítz. Tőlük  nehvz c3vurni *  
hogy egy ilyoxt alkalommal logalább az  "lo-io" ro-
vatba be ne Y:uBzx►nai; ocy "otrigulút"a  

Az or.ilitettokon kwlvül a bidg fo3.loihotű c;cyúb oko-
kat oerz zízr j«ic ki, vz~,cuia a mi 16 tótovúzG kcollá -  
gúnkat wpm  uorol;;uic be cook ide  vagy  coal. oda.  
Azonban  a  lrewyz•..otbo nem  nyucmunt.- bole,  adva van  
itt a feladatutrkw  

A W010t'i~ le.40141-  elve 
 

-~ 6r6r,ini:re - a log."  
ogyr3c:cocet>ban kapta a ozavazatoi,at. Az ooztúlyi.Ü--  
zunnág+ek fodiottodgCr azonban  tolúg o icoclvezá zlllúo-  
foglalúacal ninco ozinicronbx3n.. A kivet  i:otú tanúv  
novolúci feladatainak egyit.o tovúbbra in a ki3zöc-  
oácben - a küzvacÚg í.ltal - a WsFSooc:c ozdxaí,ra  
eLli:.itüzí;o r.zogvaluo3t:oa loon.  

A tanulúi. rrif.tiv:itúo kőrdőoónLl kűlün jcinai, tart-  
hat  julc o  hogy azt tUbbon raóg fokoz:ni. kivúnjúi,. Azt  
io 	kell azonban omliteni, hogy a tzakorlat  

• / . 



kontrollja o zerint az elv holyeseégének belútúoa  
előrébb jár, Hint a  r_egvalóSitde.  

A oc;eml6lctcog6tral  iiaozefUr,gG azoml,éltetóci eon,-  
k6z<i kkol val {í eliútott3ágot az el5zú fe;; czctben  
tárgyaltak. A tanitúoi drúkon az 	a  
negvai4oitúu vonatkozásában túmatsztlitató tsüvctel-  

núny tc3.jeoüléoét a ) ►ogutvbbi tanc:vben I.ülün ic  
viQat;últuis. Az ickdlAn kivüli felügyeleti czerve':  
ogybQilargz{ negúllapitúoa az volt, hogy ra t:;L>a vo-
natkozásában a nevelútectület tegjai igen jól el-
látták fcladatuklt* AWrdt3iv root elemzett adatai  
ozorint 30 nevelő /83 iá% 4 3olo010g t:.umaoztatt IrT3-  
vetelrx;ryek mellett al:. Nom dtintő, do fil-,;ralc:iin-  
Irot non kerüli el D  hocy akad azGrt 3 nn.inl,atcírcunk,  
aki  non  oelveoon jtir a azcr .Crbta«  

0 vérozotal egy másik, We  a irüzclr.tultban is  t'3bb  
vitára okot adó kúrdéa a a nev,elk j,c~,,,.r ,vc. Az  
egzakt néréfl noi:6zeGgc 9  an  orcdr.,érync #, m  a czint-  
me£;cíl.la.pití,enaL. a bonyolulttsúga 9  a fclac3ato!:nat:  
órákra türtina icbontzttxz  corn  adódó problóraák  
ti3bbcket bizonytalanná tettek.  határozottabb elC-  
rolénéo nálunk a  neveléo torvezCae teriilotén azu-  
tán türtc:nt, miután  tl.oztú4tuk s  iiory a neveléai  
fclac?atots «. a nálunk felvetett cajc,toc problómáIy  
ozeranontjából 	háron  000portra ooatisatéIss  

a/ Goopiálio A  val;yio a tantárgy, a tárgyalt  
anyag terncírmetóbűl adódó ncvoléoi felada-  
tol:ra;  

b/ plctui4ig,  vagyic az oaer .éiyeir, ünnepek,  idű- 
júPáfl 9  ocztcílyproblúmúk 9  otb. Iapcoún je- 
lentkező rcvolc:ci feladatokra;  

c/ a ,Is37,7onilar  tcrys_;; o~Lt,  a az ioi:ola rxznt:u-  
tarvGbon 9  a pnccnt?~,  ltj?cvc12I_atá cicirccúw  
ncl: bi^to^itűstz érdekc;en adott időszakban  
l.;cLvalGcita,ndG nevelúci fclaclatolra.  

0/.  



Winden nevelőnek batront+tdxrts 00•-100 dr~,íja van. Java-  
aoltuk, hew  ezek  60 rimein döntően A kUoponti,  ~ 

20 V;iidn pedi.G inkább az ul:tiudli.v csa o©pc3eidlia  

luevE3ldni feladatok mocflldda:lt tartflá% Dztn} ©lat,  

bar ettal a ker+etQ ~sriottdi mindenki - oziikaŰg o no-  
rint •• nyugodtan taltdrtet. -  3CxI  oiI.erUit elvrr;bb  
jutntanxe  a a  kxirdc3iv rsdata  oncri,nt  io  a teatfilot  
00 %Fos vallja a jd a>agvalda3.#thatúodf;ot. A  t;3bbi  
/20 Vo/ mi5g kereai az atat, r  do mar  korcai  t 

 i 	y  +I(ii~~Utt joll9t3tttGcFZCtt~t~  ;)robZót~Ut:, Q  r?úoti  jNEüt tI  
olyanok,  amelyeket a  vonotGa naiv Gosl©1.  Becket  
E3#9(;itettr fylkutlatni a " kárd:t?os  amelyre a kiivc3t-  
konőkdppan oosidttak mg  a bodrt}onott vúZadsak,  

a b e d 3 & 1   k  trba~v~ 

1 l 9 3 d 5 
 

I3nTyea azerib3atrt;l tanuakodi how  a nevelők raec.» 

felei4 kritikával vintgáljdk as  iotola r.unkdjcit ~. 

Látják.  how  oktatrdionovc3lL7 tovukQnymicu  ~si 'x:nek von*.  
nak b#zIluof34tiga:i in*  

A "b" kórdCaobcn má;trd►3. van 	zd  mdgi4  a  
vúlaazok kt3zvotve  at  iQ lease 	how meat as  
drdelecltatC C toctUlQtet ecmL'ceon°  tudják,  

As  iakolavc3setde a nave7ak munkafewolmivel e1k°.  
detto arVehdeteeit  how a  Nflg  vdlraos  ezt  alá#táM► 

mf7toz t jtI0  

A  "dt'  buktatd iehatapág :  bzrr racyaritnattai  

laanok  3.e  €►lfanad3atdk4 A  i.órd6o hclyoa órtolmvsd,.  
,a© cl,17,3leg  mactitrrtdet, may  ancrint ra gyorr:eIt+*  
anyagról  nom  általában  van cede  

Logtüxsien,  a tanx1dk MOOkafcgge$mbcn  6c  a  tol tcs-  
helcabcn látják a bidryouodigok okdt 4. Ezek  00000-  
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ftirgű okok  is. IIa iraz g  hogu itt-ott r76G fonn6l1  a 
tulterhol%o tantervi  oka /pzeri.ntünk fenn611!/,  
akkor oz racúval hozza a tanulói rsunkafec„yelerr la-  
zulúnút. 3zúmolni kell az ecyozerii wQrr:iol:i okoo-  
koda:iQaal  s umoer.j tudom rainclot 3.61 rZer,tanulni, ak-  

kor minek is er52teUc3jvr:i• Vacyio a tulook anyal; f  

feladat nom r.wtivúlja pozitivan a tanulókat.  

Az igúnycooúgct óU 4 kritikai azelloaa 616o6t ii;a•-  
zoi ja, hogy a rlegkc:rrlamettow 15 !;.ta az okok küzütt  
a korozc;rii nevelúo©lrléZcti, pozicirolóE;i>Zi y  didak-
tikai ior:erctok #aiúnyút to fcl: or. el;ja. r~z is igaz! !  

Az  e  ícGrclósrc adott vúlaozok elemzőtót befejezve a  
fő kc:rdGorc 	az  00;0b mc,dazaarrol azerzett tanaoa..  

talntoi:.at to figyclenbe vcve p  ugy6rtelmiion V4.  
latzolhatunks as ipkol.a ncvelűtcotiiletőbtrn Ivnpilkb  

r.iai ecnxaa~;  9ú .  

Rőoebcn  kontroll vizogeilati c6lből született a ~~,,;s ,,, 
jOrdc:os  A Avert adatokat üoozo ielot vetni a hiva.,  

t€><loo minCeittínoel. n egyban ki3votko^tetni lelzot  
az értéltel,éobúl a novalőkbon 616 t5nkritií,a fakúrn.  

A D C  

1 2 3  5 v» 1 2 3  t 5 W. 1 2 3 4  

., .. 1017 ?34 - ?1611134- - 9 21 434  

A :o,ltt6azii1tr6r,n61  3,91; a munt:;'jzpz vqg vi;: zon7r-  
nfil 4,11 óo az creclnőnyescvgn61 30 05-ötz útbot  
kapunk. 	upozevetve ;,,..95-•t314  útlag a vecored-  
mCny. :ia oz~ a t7zt_;mot üuo zcvetjíil: az iskola tanuló-
inak 6v vc;ci tanulr:x.ínyi útla,,~jt?ival 4  - amelyek 16-  
zütt :acír vo2t 3,9 is  r  nI.L-or a nevelűteotül.et Un- 
őrtőkclGoi "ored.:,ízya" raólionuk lehet elfogad ~ 

ti. Felt©letú neyanio, hogy ogy nagyobb létozwzu  
taxuldooregnál egy jó tanulr>únyi r.itlagot conk az  4 

~~. 
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nevelőtestület 6rhet ol o  amelyiknek "oort-lyzata" 
legaldbb ugyanannyit 6r. - Különben a nevelők hi-
vataloo minőoit6oci io ort a kb "n6gyeo*. o  vagyio 
jérondü" oredm6nyt igazoljdk. 

Az önkritika holyeo  fokát  bizonyitja, hogy oaját 
felkészülto6gUket tizen coak közopeenek tartja. 
Ugyanigy az io, hogy az oredm6nyeeoőg tekintot6bon 
peak négy novelő adott ötdo oort6lyzatot önmagd 
nak. 

Azt io kutattuk o  hogy mi akaddlyoz ogy egy novelőt 
a  jobb munkateljeoitmény el6r6c6ben. Erre a gle. 
LELInél  igy vdlaozoltak: 

abcd e f r, h dorme- 
con 

G 0 - 2 1 4 4 3 41L;
n(  ) 

Az 	alatti indokoldo vLa'Intő volt. A  teotli- 
let 5 tagja nyugdijazdo előtt  all o  10  nevolőnek 
podig  -  mint mar előbb joletLik 3,évoo vagy 
onn61  kioebb  gyermeko  van. 

Eagyon fontoo  a  "c"  válaoo: a  munkakodv hiánya 
oenkit  nem  akaddlyoz. 

A  "d-o"  válaozok elenyéozőek v  o  nem i0  lehetne k  

alapvető okok .  

Jelentőoebb azoknak a ozdna o  akik oaját folké-
ezUlte6gUket tartják kevéonek. Az dllandéan fokow. 
ződő követelményeket figyolombe  v4vo  oz az ok 
fonnállhat o  bdr ezen lehet - ha mar be io látják 

legkö4ebbon oegiteni. 

Neglopő volt ;  hogy 4 fő /11 %/ kedvezőtlen bow* 
tact amlitett. Podig az iokola sikereinek ogyik 
"titka" o  hogy minden nevelő °admire a kOpzettoég o  
az adottoagok 6e az 6rdoklőd6e figyelembov6tolóvel 

• / • 
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igyekszik a feladatokat ozStoeztani. A válnasok  
okút fcicieritettiikp a oz a váltakozó tanitás.  Ni~* 
czont az ilycn keclvc: '3t1cn beooztrxst belátható  
iclűn belül megozüntctni nem tudjuk.  

Lzwpevctvc:  az e kcrdá; ekre adott vúla€szokot  
iielytúlléknal: fogadhatjuk cl.  

Azt is megvizogcíltuk a 2,2. kc?riVoboxi„  hocy ki hol  
dolgozna s3zivccen. A kúrdűonck a novolőmxnka ered--  
r:sényccaégcvel való cioczefU{_,g6cc világos. A fralele»  
tok mogoozlúca a következő:  

a b e doicze- 
con as bb Oc€~zo- 

con  

31 2 1 34 31 3 34  

A vúlaozok a púlyn ozeretetvrúl *  a pedag6ruekö:,üo-  
eócbcn dolgozúc érzőzőnek fe jlattodgér6i tansaokocl-  
nak. Az "a" alatti 31  feleletet a hivatctudat  
dil.túlta. LI a poclagégiai hatúcfoi:ot ére.zhotően nem  
befoly ~:~oolja az a kottv Q  aki más pályát oúeretatt  
volna vdl;c,aztani *  o kül`3n'joQn nab as az egy *  aki  
- ha ugy lehetne  s  nem Jo dolgozna.  

A kúrdéa Ucczetett volt *  últalában én konkrótan  
crdeíclűdötto A mítoodik rész a közvetlon munkahcly-  
hoz való viszonyt fejesi ki. J© ndtzt, M  hogy conk  
htzrman kivúnkoznak e1 9  o mint kidorUlt kvziilíik  
kcttti onaládi kOrUlmérsJei miatt  indokoltan lm1-:o  
hclycér7bŰ1 naponta járt  be 1iozünk dolgozni/.  

~e~,c~ cz.ápkcznt: 
 

a pdXya szeretete óo a axnis#hcly-  
 ~r n .  rii 	A" rl I rrMO 

hoz való ragaozkodúo az iol.oln tarxitái 8  tanárai
üzött ragaofoku s  s3 ez  egyik oroclűja a ncvcléteo-  

tU1 e t ci t,crec munkájúnak.  

A n. kcrdép  a ocgitfiiltéeznég fejlette6g4t vizaga-.  
ta. Ez egy iskolában a nevelők ki3zdooége crcdmd•  

~ %. 
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moo  r.iüki3d'aánek azl.ntGn rgyik alapja. ant már  
fEjtegettük, a nevcléabon nem az o~ .,yónnok az 
ogyónro d  hanom a poclagcíGuo kolloktivúnak a tanulók  
küse3oodgére Eyakorolt hatúaa a düntó. Segitcniiilí  
kcll kiút ogynúot e  mert pl. ha egyecek nom ja fo--  

gyolcx3zrek, oz nemennk az ó r.iuni.újutrtat ak.adú2yoz-  
: a, hanem víaozA.tzt a tSbbi nevelő ma;nküjúra ic.  

Vizogúljuk raog a v.ílaczoi.at  a ,.azáplu_ túplt"tzaton!  
/68.oldala J  

A londatt 99 ozavazat azt jelenti, hogy egy-egy  
ozemálynQk átlagban húrom fő its cegitoc:góro volt.  
A oz.avazatot kapott 22 nevel6 a teotiilet 65 ~~►út  
adja. Mindkét adat kiti.inő, a koZlektiv azoilom  
rxar,ao fokút binor3yitja.  

Azt vQgyük term►áozotooraak 0  hogy a rangoorban  

iokolavo^etóa 	az élen.  Ronk  uh3.vatalbGl" ic  
Wsitelodc:ógiik a oogit6Q. Az vidzont, hogy az utánuk  
Kivetkező húrom helydn az iokolatanúco togjrai /az  
ooztúlyfűrnöki, rZunkaktizcirsaeg vezetője. az aloótaco-  

zatoQ munlca,kiizdooóg vezetője óo az uttUrócoapat-  

vezető/ dllanai., már külíin kiQmvlendó. Ez az üt  
nevelő  kapta a czavazatoknc.L ti3bb °  mint felét. Itt  
a hivatalon rangoor hcl.yecoógo iamtit igazolúot  
nyert.  

Non k3.o f'c?adat t3lc5 úllitotta az adatozolgúltatóm  
kat a U,._  i,.í rdóo4,  5zokatlan 0  noglcpű volt a kóróc,  
bár a 20. kérdéo megvülaozoiú.oúnúl mdr nt3mi gya-
korlatot. o^creztaettok kart :iraaintr. S kül'Jnbcn io a  
podagdguonak tudnia koll 	Ez ol j•úrált.n$l  
ollonórvkánt felhozhatnúnk Q  hogy az,abac7me ogq fel-
nőttet. t3gy pedagrágua munkáját jaggyal órtó ~ clni5  
Viozont az er;; eteraet. levolozű hallgatóival ne m  ez  
tUrtónii:? 7.gaz o  nem ugyanaz az coot. de mint a  
mcgval 3citúo ©orún kiderült: ez a kórcTóo corn je-
lontott megoldhatatlan problcrkít. Az Uiztoc, hogy  
kdnnyobU lett Volna azt lcirni, hogy kinek - milyen  

. /.  
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3. túblúzat  
INCIO=OUW120=albU=0  

Az iokola novolőinok ocovazatal arrűl, hogy kiktől tanul-  
tak '  vagy kaptak logtöbb aogitmúgot 4ktat6-novolű mun-
kájukhoz ncvolűtootiil©ton belül /23. kcírdéo/.  

A 
n@velők 
ear*. 
e.zúm 

A kaPott 
n$a:vaza- 
tok 
oscine 

Rang-  
nor  

A 
nevelők 
nor...  
mina  

A knpott  
©zavaza- 
tok 
ozúma  

Rang-  
nor  

l. 22 1. 19. 2 16.  
2. 13 2. 20. 1 19.  
3• .. .. 21. 7 4.  
4. -  .. 22. 1 20.  
5 . .. .. 23. - .,.  

6. ~ - 24. 3 11.  
?. 4 6. 25. 2 17.  
8. 9 3. 26. 4 

~ • 	
•  

9. 2 12. 27. 7 5.  
10. 4 7. 28. 4 10.  
11. - 29. i 21. 
12. ~G  2 ].3. 30. 1 22 ♦ 

13 . -  -  31. .  .. 

14. «. -► 32. - -  
15. 2 14.  33.  . -  
16. - - 34. 2 10.  
17. 4 8. 35.  - - 
1€3. 2 15. 36. .. -  

3ao$efd nsava:zat 
	

99  

Egy nevolv"ra 3ut6 átlag 	.• 	3 . 

Szavazatot kapott 	 22 fű /65 1%  

. /.  
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já Cu kovúeb6 j6 tcbla jc3onoá;ai vannak, do r:tegki-  
o6roltük tanárltve 9  egy azúr.►ba oüritve gyíljteni rz  
válem6ryekdt. 3 a 4 2  ozA.t túbWaba.n /70. ol-

dal/  Ueczefoglalt Vúlaazok azt l.gazolják, hogy  
haoznúlhatd ndatokat ka.ntunl: 9  amelyek a nevelőknek  
bizory0a f3z,Cr1pOr7tbál walt'>Dktrnt alfo^e.dtuitu c;rtáke-  
1coét a<ijúk 9  0 ozúlttzl az  Jottskíp YY 

~

a n~rveiűtcotü-  
lt nedag~iai l~ati~fbka ncNy,rtr js~o3.úoúntak tallLotü  
mozai k  j  úvá 2cIict noit.  

Elera©Űzük az adatokat!  A.  tantcotüi+ot útla.ga 399£3.  
Ez azt fe jozi ki, hogy a nevelik egymút:rt n  mint pa-  
dagúgunt hogyan c:rtá kali k, ► .:3ncl V:rt órdor.4ao ezt  
iioozevetni aznal, ahogyan t3ajtát :agtai.at órtákal--  
tGk. Au az átlag 3,95 volt 9  tehát az eltéráa emir  
09 03 .Kitiínű a ta.lúlkoa6o  fl  o az átlag olyan o:,onr- 
pontbál :E0 já - mint azt előbb io megjegyezt ii í: -,  
hogy a hivatalon m%nvaitócaokbon rúgeitott árták®-  
l6tiao1, mint  kontroli anyaggal i s  r°tegogyczik.  

Az  útlagok megoazlúna:  

4 0 5 -  5 kUzu tt 6 fő  /17  

305 - 4 0 5 küzUtt 22 f ő  /61 ;;/  
2,5 = 305 kozcitt 8 fő  /22 ;.,/e  

A leadott azavanzatok ro€xlitú:oút túnaczt ja  alüo  
bogy  kb 50 gyenge  ooztú],ysr.at io ozeropol lazöttük.  

Az  átlagok alap jatt kialakitlafá tsorrond ulti£ hat  
nzereplő;je ozintón az iotco].atranúca tagja,  ami az  
előbbiekben kifejtett negrytarvúat o.cak erJaitlleti.  

Vúrh3.t4 volt„ hogy a leggy engább útltagct nevelők a  
legkedvezőtlenebb túrca044Jzüooégi holyzetü©kkel  
megegyeznek ,/v.i3. a

q 
 2. 60 a 4. (= Amu  táblázat  5.6o  

23. Qorozr:i,mCt iacvol{,%.it/.  

ul+og jog,yzendű mt;g 9  hogy a nunka órtókolóno alap jún9  
valamint a túrE3ao kapcsolatok kióPüléao ttorún ír.ia-  

. /.  



4. ta3:dx:at  
sotti=s sastaeeOesaesssrM#t  

As  iskola tQnit6i 4  tatuírrxi godagdgiai nt«xnkGjt,nak a toatület  
tragjai ga©1 tartánt drtókelGaa /24. kórdóal.  

A 
no- 
v,Q- 
16k 
sor. 
azó. 
m  

A Watt 

azavaa,matok 

á P t cz k o 

At*- 

lag 

Rang» 

aör 

A 
ne.  
vo- 
36k  
nor. 
ezd..  
ma 

A  kapott  

szavazatok 

á  r t á k 0 

At- 

lag 

Rang-4  

nor  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1 ► .. .. - -. 32 1. 19. -► - 2 21 8 4,19 14.  
2. - - .. • 24 4,75 4. 20. «. .. 14 15 3 3, 65 27.  
3. - 1I,0 16 4  307 26. 21. - - - 6 264,(31 3.  

4. - 1 14 1:6 .. 3,,,48 29. 22. - -r 3 20 9 4,18 15.  
5. 1 10 15 4 - 2,73 35. 23. - 17 12 2 - 24 51 36.  
6. -- 14 14 .. 3,50 28. 24. -- 3 20 n 4,16 16.  
7. .. .» .. 19 13 4,40  9. 25. - .. 10 15 6 30 87 24.  
8. .. .. .« 5 27 4,84 2. 26.  - - 7 14 11 4,12  17.  
9. - .. 3 11 4 ~ 31  11. 27. - - 10 2

+

0
~ 

4,61  5.  
10. .. .. •• 17 17  14 4,45 7. 28, .. -» 1 1 1t3 13 ~r 4,37  1u.  
11. «. . 4 23 4 4,, oo 21. 29. - r- ,. 23 7 4,23  13.  
12. - - 6 18 8 4:406 18. 30. .. - 9 14 9 4, 00 22.  
13 . - 1 I6 13 .. 30 4o 31. 31. -- 9 18 5 30 87 25.  
14. •. - 6 18 3 3,20 33.  32. - 11 15 5 1 2,96 34.  
15. «.» G 1€3 0 406 19, 33• 13 15 1 3,43 30.  
16. ,. .. «. 18 14 4,43  8.  +► *► 2 20 10  4,25  12.  
17. -- 1 13 18 4,53 6. 35. .. 3 17 11 1 3,31 32..  
10.  -► - 7 21 4  3, 90 23. 3 24 5 4,06  20.  

./.  



lakitb€s#á rangoavrok nem tel jccen agyösnoit. Bá.zo-  
moo hel,yc3aerák nd&inake  rzmi  vúrhxtá, órth«tá ád  
elfagad.iat6 Volt» Amctbbaia alapjaikban a hcenonlóflúg  
a  Sonoma* a ta eau  anOaik igazoltba mom.  
p+ontj ~b6l i.o omába jOhat0 y6go6 aoron j61 aegi,tik  

a  kitüzUtt 061 elórénőt»  

A  gr2,►jo a 2fili.~:rt~  "a  direkt mtidon a navo13- 	az  
otstatGmuni:úbtn 11al6 he ~,ytdá;ldat kutatja, ífUtvetvo  

azonban maihoz o  ®z o:,etbe.n kt>ntrol. l célzattal in  
h€nzneoi.tható volt* As  iakolmvezatéonok a nyugdij ~ 

korbatárt elért  novolft Ugy6ben tUrtán+i munkoUgyi  
állásfoglhldadt +crv"o#tatto 0 As  lakolrtZvozetéa vd-  
ionőny e ugyanin to volt, bogy a 30., 32. do  ö 35.  
oorazám alatti ktart~.~.rnaink a legutúbbt időben 404.  
Oft  hanyatlattnk. Igy fóló, hogy nem  IeoznoL it6p4-  
oak olyan értCkU mnnkdt végozni  i  hoez a gy oarme ise ic  
drdoko:it lo fi,g,yoi,eabcr véve tovcíbb dolgozhaooancik :  
n egy€nnakkor naját egóozoégUk kúrani.t;ünának vQczé-  
lyo in fennáll* Javaooltuk tehát ryugclijazúnul.at.  

Ezt a ilvataloo úllánpontot a lagteij000bban iea-  
zolta a kOzvól.amónyr mart mindhrírman az  lujaziaa.  
tó.blúzatciaaa  /72. a►lciai,/ a rangoear vc3eón kaptak  
hclJet.  

Az  itt  nyert adatok még az o3Gz3Lbcn air  riigzitntt  
oorr+ondot ar6eitik, e  ogybQ31 haoznaoi.thatők oey 

 

tantúrgyf'oloozttio kénzitóne a  vagy az oozbdl;,yfőna..  
Wit  ici jo1 :lóaa alkalmAval i.e. Ezért est  a  tábláza-
tot perapoktivikuaan  to haa:zna.oithzztdnak fogadhat«►  

jnk el.  
A gy,  R  LÓrd 6  oi) en a  fo leléx'őcrű]. kia lnieult Wee/et/on  
én o2ubjszittiv benyotuáooknt kutattuk. A kapott  
laazalr igy oszlanak rnog s  

igcrn nom "io-►1o" jxiozecon  

19 1 14 34  



,. 72  .. 

5. talúzat  
ao0==sxrrs=ax ssso u0sa  

Az iskola aovalat-oatiiletc's;nek vü:tasztdaai az aflztú ~,yfanU -k 6e  
szakttandrok seetaben /25.26.  k6rd6e/.  

~-- 
ye-  
lak  
Eitf~ 
az l- 
121% 

;t'IQ~ 
+y;~•  

laazt~» 
j
a  

Szaki- 
~t~~  

4~  
i.uezt- 
`~~ 

üt~► 

 
~~* ~ 

1t~► 

la  ~  

F~t~l7~;+~ 

nor  

~ 
Vt .  
lult 
aa~  
oaks-  
MU 

tú;~.  
~ 
trr~- 
1~~~ 
~a 

Szak-  

ta ~ 
nak 

~ 
Vd .  
la+~z#-  
~a  

! e Z~   amp 
 

~~  
lane  ,bete  

Rang-  

€~or 

i~ 20 21 49  ~ ► ~9w 7 3 ~.2 1 ~ . 	I 
2,► 20 13 33 4. 2G`« 9 7 16  
3• 2  21. 14 14  2f3 5. 
4. 13 9 22 ll,. 22. 7 3 10 20 ,,. 

30. 23  14 25  9. 
24. 11 2 13 1€3.  

14  2 5 26.  
~3. 23 20 43 10 4 14 3:7.  
9. 7 10 17  15 12 27  ~ . 

1C1. 15 10 ..  

r
~

~ 
23. 29. .» . .. .. 

12. 10 12 22 10. 30. 32.  
1
g
3 w. 1 3 4 # 

~

3
ja

1
+~

, 
~

4
y 

5 9 2
+1~  . 

 

14. .r%  1 6 24. 	II.7G. 24. 1 .» 1 31 q  
15. 14  6  20 13. 33. 2 5 7 22«  

19 15 34 3. 34 . 18 9 27 7 .  
17. 14  8 22 12. 35. - - - 33.  
10. 2 ,3 5  25. 3 2 5 27.  
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A  ncnnlogae 	elhanyagolható /3 ;y/: As #:gonl&  
a legtObb /56 	búr  az ,ians©üg az, hogy osak a  
fe3,m6r6o nem  adhatja  a toljoa képet. A k©rdóoek  
a4isrátiiaégo moilett PolhaeznáIt egyVb m6dozorok  
aegitettf k azonban a tUbb  oldalai  tfij6kozáddet,  
biztoaitottdk a  jellvmeú konturok ölőttUnk türtútő  
kial.akuldadt. A 41 ;~-ae 	adlnoz igy nom  
ollentc:ton az 56 ;Jp- vé3omény6vo1. eat  a kc:7+dóaek-  
kal kapCeolatban Uaazegozv+q ant jalenthoti*  hogy  
es  a  *Mazer  jól hatozndlhatónxk bizonyult, néltsü-  
ltizhatetlon volt ogy i,:lyotZ Sok üeezoteVőjt1 nevo13-  
erőnek a  vizagdlatúndli mint Oa  xovelőteetil3.ct  
pedagógiai hatdefoi,a.  
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A podngdgiel toVókenynda orodAnyosoógónok fokozúoa ►  
az idüozarü feladatok macaonbb sszlnvorua ►1.on tUrt€:nd vcGro-  
hajtúaúvai í rhetú d1.* Ihnyec+ea3 o nzcmpontból magolánndd  

feladatok clűrcl► ::: -teas turtGriú kij41t31őac 6a a gyakorla-
ti munkdhoz amogfalQlt ì Cs2mci2oti t{dőkozottc.ic, a podagd-  
giai tudomány 1.cgujabb arod.móvoinok fomeretc. As. A1m:1ot  
do a askorlat 	amiltóoo nom a novoiőa o1.nölet:ónct.  
de a ,l'klvClGts cynkerl.atúnak i'iz(:tvdlac ~ilìt~t~~í~i"E>4 vt1ld tUrsi:kV^.  
iz3k ozoroa tiaozottaiggóoo ioraert. tiiosep "..** osak a kommu-
nista irdayu *  a  kc+mmuniota nevcic:oi a1tr11 dt%tott poda-  

eciral tapaoztmlat olemovoQ vonotíaet a kommunista novcl o  
ttixrvc;ryoinat: ftalttlrdsdhos**24i  ;; ucJc.nic,y a podagdgis 1oc*  
ujoUb Q1rnc51ati kórc3óodl.ben valő tújókozottOdc fQltdtol;tt 4  
jő Gyakorlati munkának„  

Do vajon as iokoldk aborlt3 podagSgxaal tzljdtosdd.  
nak-o rondtszeroecan a 1ocujab'b kata-tf.arok urc,am6rayei fm.ln?  

í; kL;rdóora vúlaozt i.crcovo Ottatlniznk kcal a IV *  fojcuet 7.  
pontj ~inúl, nyert aclatolra o  amok/ ozorint a nevalZStcctiilot  
tabb mint 8U ; ip-11 nom fordl:t átiacban napi  agy  drát oern 8n.-  
kdpzőoro. Az okokat moot no coro ijuk fcl g  inkább  valar:zi  

Pc2  
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megoldós utón nózatink.; Olyan iokolan, btal.iil.l, tovdbbkdpzőoi  
forrnút kell talúlni o  amely a nevelők rizámdra to elfogad.-  
ható, o a  célt  is j81 e13(466l3a.  

A vizogdil,t lakolat  ezt  bey  préb$ltu mogoldani., i  ham  a  
nevelcai, értokezZetegk kfteleső anyagának foldolgcszzeaots  
hasonl6an, do azokon fella  mdg tivenkunt ecy-két .tdűostrii  
tómdt a novclűtoot€irlot magtárgyalt. A kxtiiz3tt anyaggal  
kapeeolatoa irodalmat Q'ittanulmdnyozv,a, az  uj oredmőnyek  
ldn;yegf t geozefogltzlvae i  ocambc3rki3z:ealbo"  hozva  as  előadásra  
egy raLalko06 tectületl tag  folk+ánsUlt. A trírgya3a oorán  
az t:okaldbean t3rtura4 	1ogtffbboztir fronitdt2ln 	beve: etéo  
IQhotv"o+goit t'ia feladatait is ozdmba 	moghattírfl zva  
konkrcít fnta;zkoddook ozíilYettt3k„ Liattíin igy bt.ztexeitva volt  
mind=  nQvelátoatül;otl t ag  tdjőkeztatúoa, a kt3zO0oőg ♦  o  a 
kOs'tválenőny eroje mindenkit aterkentett a tda.'iva.l va16 fog..  
3»mlkoz:ímai, rsogöl.dhat ó lett  as is,  hogy  az inkol.f ban ne  
csak eagywkSt igériyeacbh,,  tt3reakvc3bb nevelő tanitnon korazea-  

rifbbean,. hanora oGyozerr+a a nevelők magy tübboégo alkalmazta  

oktató-nevelő eijdrdoai oordn tai kortimcrái vlvezkot, mCdflze-  

rekoto  la a  nevelői  .ki3esOoodrg, pOdacGgi.xal hatú©foka mognv-  
vmke3dotts  

Az előbb lai.rt módon am iskola  a  küv otkeza támdk, e2•-  
jdrdonk mogt.,irgryal.úoüt do bíovezoiténdt ttiztt3 napirendrot  

Ia 	
e r. 	Y 	0=4  

an;yac f©ldo3,g;ozdupa s]orún el.fot;acita a  aC3+C?voldleotli..  
lot, hogy  minden nevelő mindennapi feladatát* a  
afveriddkOk oSÓt3mályioCag$arlck al,ar,kitűotit a mai Wee*  
tolenényaknetc r:9QGfe3le1d orec3rnányftoáne01  csak  akkor  
vécoshoti, ha a2opooa►bban moc.iamort a► azcimélyl,o+r.  
geket« Ez azt a feladatot adja  a nevelők azúmáxa,  
ho{;lr a  tanulót  ozamd3,5rt.oóBbt  tol  kell Ural, tel  
kell  tcírOpQznl.. A folyamaton raagfi.gyel.áa otjdn  
gy:l,jttitt adatokat elemezve a legcélozerübb n+ovolői  
hatúookat igy leLet rae:gvtálaoztani a ozemélyiodg  
tovúbbfc jlcaztcíao urciekében, w;u anio ha a novezléo  
hatásfokát niivclni akmrjulc 9  "... a, rcítznttafl ocralz:3<-  

./. 
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zeinek e  tartalmúnak óo rin5a36gónek mcgvúlaoztáoú-  
ban igazodni kell az adott ozeraólyicógben mór ki-
alakult meglcívű tulajdonoágokhoz.' ► 25/  

A túro felclolf;ozcíoánúl a nevelűtefltület elcűoorbnn  
Sz.L.ltubinateins Lót éo tudat, A.C.Kovaljov: A ta-
nulói ozemólyioóg tanulmányozúoa e  Gegeoi-K'.ico P.:  
A c7,oclyice;grűl e  Duro- L.: T'ejldóolélektan 60  
Németh Kúlmín. A tanulói ozctaólyioóg poziclzológiai  

megioMCróoe c. munt>úkat hafrznúlta fel e  amelyek a  
ozernClyioc;g fogalnót 6o  fej l3dóeót korozorüQn  úb- 
rázoljók. Az utóbb mlitctt rtü alapjún p nevelő.  
tectülct ücczogezte a küvet''czűl:et t  

- A ozerxílyioóg pozickikua tulajdoncügai tcvc;-  

ILcraUoóf, küzban alakulnak éo ugyanccnt_ tcvó-  
kcrycég kiizben nyilvónulnak meg 4  A o4 cr.3c:lyi-  
oóg fe jleoztóce tchút a  tanulók tevÜk~,,,t~kecl-~  

.~.. , 	....~ ..,..,.. ~.._  
tetGce által lehet legaikcrecebb.  

- A ozcmólyicóg ccelekvócait 	okok mel- 
lett a pozichikuo motivumok ozabúlyozzúk. Az  
azonoc hatz.íook a motivúcióktól ftiggűon igen  
eltt:rci módon jr,lcntkczhetnek. A ozemcíl.yinóg  
al.at itúoúhoz iorxrn4nk , kotl  tehót a motivuro-  
katp,  

- NevelLciink alapgondolata a tcJztloocag. Tanitvó-  
nyainkat tehót p Wz,Pc^c;t; tar:3aikkts  aszal  
való külcoüniat:'c«kban kell vizcgúlnunk.  

- Az ember adotto:.ígai 6o pczichíkuo tula jdon0ú-  

gai io 	LgyeQQk - Go bi-  
zoryoc koron innen 	gyoraabban e  mig múook  
- éa bizotfiyoo koron tul m  3acca.bIxin. Az  
adott helyzetben éc idűben feltúrt kc;p igy ecak  
az "aktuúlia3 czemé lyicóget" mutatja. A tei jc-  
cebb mogiomercío 60 a fo jl3dóci folyamat feltú-  
rúoa cook tartóc tant,l.móA; ozúp  alapjánn lchct-  
cc;gea3•  

- A megiz3mer6o fontoc feltcítole a Icülcp310001-  
rxaloM. Ajúniatoo a pozitiv tuln jdono•úgok  

./.  
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felől közalitoni a h'Svendékckhoz.  

® 

 

Azzal„ hocy a személyi^ógot fcltúrtuk s  móg  
nem fc jlcsztetti.ik. TehcÁt a tanulói ozomélyi-  
oc;g tanu7.múrYozáoa nem cél,~  t ane~~ eos~ ki_i  

	

.-,...~-..... 	 . ,.~..aL  
de annak nólkiil'3zl:et  et  len.  

Az iskola a következő idűeszakban előbb ki-  
c órlet kÚnt  9  majd fokozatosan mind tübb onz--  
tályban bevezette a Szof;edi Nov elóotudor.ányi  
6s Lélektani Intózot által xoncSclf€ezéore bo-  
esútott ";zemc:lyioógrajz"-okat. A gyakorlat  
során ezek ginsznocit4sának  lebotv"Q6gci  kü=  

nőhányat a követ i.czúk szerint rögzitho-  
tünkr  

a/ A  ycl~ a, trs~x~iikao b-11-11.í ~1 c 
 

21k  
Iarrort jelens3óg, Sok tanu3dncíl előfordul,  
hogy az i`ut,alom miatt nom  azt !)rodukúlrja.,  
amire kc:peo. 2Ic;hLiny tanulónl,nál cz fcied  
lüokor fokozott formában jelentkezett. Az  

onztül,yfőnvkük a kürn;Fozethatáook  
lata sorún felt'Ü;rt€ík, hogy az er.rlitett  
tanulókat roeez feleletek cetotón otthon  

tcoti feryitói:i:el cujtjáko Az ettől való  

fólclem követi.eztóban váltak fclelóskor  
cútlúsoocú. Az ooztúlyban tanitÚ nevelők  
m a o zomó lyi o6g feltárása során - t utl o-
.*tx.íot szereztek az okról c nagyobb rwg6r-  
teíosel#  több biztatús3oal fordultak a g€ít-  
lúsoo tanulők felc:e A szülőket io oikerült  
hurxínuoabb mtc?Qzerek  alkalmazására rúvenni.  

b/ 	f:?'€1 ts' 	a; , ti vi tú 	=' sea iö-  
mcrcticn jcicnoúg. ;lgy-egy osztályunkban  
azonban foltiinjen jelentkezett. Logfi-  

gyeltük fl  hory tsaryúrcíl bojövű tanulóról  
van 0zó. A coaládi kJrryo:;ot óo a tanuló  
napircndjjnek vizc7gálata során kicierUlt Q  

• /0  
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hogy otthon aokat dolgoztat júk o  korán  
reggel ú2latok gondozáaání l veazik igúny-  
be GL-et. Egyozerilon m.af;yon kQveeot pihen-
nek ncm alusazúk ki magukat. Az okot  
nem oi tcerült tsay= tol3ooan megozüntotni.  
ae a feltíírúonal, olojdt aattíik n tanulál,  
helytelen mcCitálántSnel: o icy ataetlog lced-  
vozűticn pozichikuo tulajdonsgok kiala-  

kultioának.  

c/ A  ki4S; cég o 	oLyc:n vipzowAt irárooan  
befolyásolja a k:izvosógellcnoc cocic,,o-  
dot. Egyik oaztúlykdaí3c : ilnkbQn nyucta-  
ian hangulatot okozott  több apró tárgy  

/toll g  'nines. stb./ oltüná4o. Az ooztayd  
fűndk adatokat gyüjtiitt a ozomc:lyiscgfej-  
li'rdcc oiűzű o"ai:aa<,aibűl e ennek florL .~n  
rútalúlt a tettesre. Az itt Elvrrodhetet-  
ion  pedagógiai  tapintattal cl6rte 9  hogy  
r a  az oozttílykiizJtsag óo as eaIztott ozo--  
tzx;ly ezembanC,ll.úaa r.aegezünt.  

d/ om~,r~o~í'c,1c1~  sao-tUzciosót*9., hol.;raetü  
tanuló ook akad. A arac:ly ia tlg alaposabb  
regiomoreit#o oorán onnok oktxl le kiddr{fl-  
Petnek•  Egyik jó aclottorágok ►,nl renczeli:e-  
zű.9  t-.ivslc3 tantalrinkről .. aki rúadúoul  
tioztflcSgat is vioclt -- kiciortilt 9  hogy  
társai nom ozcrotlk. Kicatt tOrtct 9  tul-  
zottan dirigál, az 3nzcSo jcllcavon;:aul  
vannak kialakul6bZn núla. Az alaposabb  
vin ocülatnál felozinrc korí:ilt 9  bogy  egy-
k0 9  barátja nincs Q a ozi.ilvk "nagy álma-
it" kell megvalGaitaniao A problúmát a  
ccalád ún  az iokola 3sozefo.t;úaúval aike-  
rUlt mogolaani.  

0/  41 v.c r et"k a tiszt L  v icelé t, ~ •vc:lnect;'--  
Q11.  raindic Cond ot jc lcat  9  olcűoorUan a ne-  
vclőnoko Kit javacoljons  hot:y a hivataloo  
rt3ngQor r:cgkiizolitüen azonoo legyen a  

• / .  
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táraao-k3ze3oeGel pesitiv rang©orral? A jó  
Azetnélyiaég..:njzok itt ia pótolhatatlan  
aaE;itaél;et nyujtanak.  

f/ Az últalánoe iokolai aloó óc, fcloótar,ozat  

küzvtt küztudottan nem z.Jkkonőmcntec an  
útmcnct.  Lanok egyik oka, hogy  a nevelők  
nem icrorl.k az alakitandó tanulók ozezx;-  

lyio6gvt. KLilt3ndaen laoznots lehetne Open  
a 

 
tanulók paszichiku© tovókonyoégónct: ca - 

ja000ü,~,~ait y 	tcsvékcnycóg parzichikug mop  
tivurait feltúrni 9  illetve figyoler7be  
vonni. Unnek jól oiúkri.azitatt lQhetűoóC;e  
a küvetk©zó c:vekbcn adva lenn núlunk.  

Z r,tó 

 

tanulókról jeller.tzónit kell irni.  
i~ a:, oozt:íZytűnük a ozcmólyiaóp; tanulr.iú-  

nyozút3únak pro(*,S'o.l7jút mogvalóaitotta, a  
ozemályioóg-rajz itéozitóae kOnnycbb c a  
kapott k;:p valóoabb fl  huaznooabb lco:.;. IL  
pásyavúlao^ túci tamícaadúe le a tanulói  
Ozemályiaóg icmerete fl  főkunt  a  kópeoaógak  
foltúrúna ralap  j ón vóp;czi-setű helyeoon.  

h/ 11 ve^s:,ólicztetctt úc Qllútrán-:oo  „el t~:.etit  
tanulókkal  haft ia koll az it3koltínak  
foglalkoznia. ; 1. nom kópnclhetű valami  
kin erodr3ény le  ezen a teri,ileten az órcic-  
kclt tanulók ozemu;lyioégdnok alanoo ta-  
nulmínyozúca a  r:yegioracrc:cQ nólkiil. A r.rór  
iciózett program azórt le hacznoonak bi-
zonyult, mort a veozö7,ye2tetett tanulók  
oactc;ben a Lntó3dgok /p;y;ir.zügy, a  renclűrcég q  

isgy6DzaGg./ oiirübbQn kórnok tújó koztatúct  
a a jól vezetett fclje, ,yzócot:bűl a kivúnt  
ezerix;lyi Úóg-ra jz, gy oroabban elkóozithetű.  

i/  Komolyabb  f u ..~..,. vétcó  olcivetóoe coo-
tón 

 

 a tanuló az ic t:ola vezetője eló ic  
kerülLet. Az itteni dUr.tóo külünSaQ.n fon-  
ton 0 igy nom mellőzhető az alapon tój t:-  

(*/ Í1 Ü I . oC ~;~,'t l t y ~;'"zet 	Ui3 ~ . .t t 	~•• 
~ 

. /.  



kozcidáo. Az ooetek taboúgc;ben nincc idú  
ozer.xilyiuvc-rajz ktozittcero. de a jtl  
vezetott fcljcgy4éoek holyea tájót:ozta-  
tdet adnak. hat  oulyooabb bi.intct c Icio^a-  
báctt xdtonit: indot:cltnak D  a jellemrajzra  
10 Bzíikotig lehet.  

2. A  Ddlyaválacztdoi Őre ttoqp:  I:ic3at:it:'~a,  arnclg 
ozinvoruslrxaabb ncvclúmuntdút igeny1ú cs a2 iokola éa  
az cilat ozoroo tcapoaolateinak, az dletro ,nevclúo  
megvaláQitát,túnak elvoből ie fakadó fcladnta a ne--  
daCóguooknaic. Ezt elfogadva az is t:ola ncvclűtectU-  
lcto cclul tiizte 	hotzt 	rendanereo,e  folyar-ratoo  
munkával /:amelJttt a  felov" tagozatban tanitő neve- 
la 	V. ocztú],yokLan oikezdanokr/ előrik az  
dltalúnoo ioko].úban iehetcegoo ozintQn a pú].yavd-  

la.cztű©i Crottodc kia:ltakit4ratít. A feladat r.aecoldcá-.  
oúhoz ticz,túztu ° 9  hof-,y a pd]yavtílaoz,túr3 a tantalU fl  
a pcalád en  az iQ ;ola Qgyüttoo feladata. Uegfele].ci  
ir6nyit . .c /Őrijtkoz#atúo g  nevcléo n  otiz. s/ után az  a 
hclyefl o  ha  maga a tanuló  (Vint'  cl, hogy  :aelyik  
foElalkozúot a  ozakr:uít vúlaozt ja` VCgaú aoron azon-  
ban mindhárom tc;nuazű /tanult s  aziild Q  nevelű/ úl-  
láafoglalr:taút, dLinteott a ;t;keIda .i -razaaa~ ._r,,,~ 

oal4Pőrlefi,  vayic a leLctdocctrk IYtt•.áro . zúk meg.  
Miután a  nayúra-irúnyitúa 	rectzát novelé-oi a  
lelektani t5c mgyób ioncreteií alapján az ooztúlyfü- ►  
ntykt.ik vé zik, kont;rct feladataikat indg a küvetke-  
zőkkQl btvi tctt{,ik:  
a/ a aajcátoc karEilnétyoink fif,yelcr.mbeveteltvel  

ozába kerülhető fontocabb foE*lralt:o^áooknak LSQ  
az  ezekhez aziikz7ágeü káPcodcgelcnek icr:aertettae  

a tanulókkal;  

b/ n3ve uctceink ecyéni hajlamainak őc3 kópoz;oc:g©i-  
ne t: /ér^cikozervi fej?etLccg Q  technikai kápoa-  
ttéc, erk3lcESi ác  akarati tulnjdonoúUok, stb,/  
feltáráca;  

./.  
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trondosoyroe de folyr3matflo reveldo, pűlydrairdo-  
m4.tt% a  tSrx3a8ulmi esiiktiőg2et do  Qcyúb tdnyo-  
ec3k fie3relembo vdtele nellett.  

A tonnival:dlt r.eghotdrozr'eghoz osükodgoonok mutatko-
zott otlstd.iyoükcSnt cm-ecy ~~.* r; 1102. mecrajzoli3►t3u  
ice A kdgd011eo  mcSdezert vanoztottuk 4.,  a ma'  od-  
dig  3:e alkalmazott menfirvaltle,  de papOk0011 +  va-
lamint as  AlkoVie"el, 'omp6e ,  moilott. A kt3vetknv6  

prdbd3t do  baoWnúlkka tdnak his+cnyult kdrddaokot  
eokvtsoraeittbttoic  s  

"1t 11011 tautúrgyakxt tanulod legktiryebben q  molyok  
eloagtltdedbatt holndes legjobban?  

©~ maw  
b/ oroo e  
a/ tvrtér.elem  
d/ Süldrajs  
u~ 416ati2dg  
f/ tie1ka  
8/ kdraia  

b/ osdmtaa  
i/ rajo 

 

j/ dnQk  
k/ taE3ttovQ3Cic  
1/ cy€tkorZat,i foü].szllcozáo  
m, egyiket oom  

2. Ji c;>rdekcl legjo ►b 0  mivel ozdrako2o1 legezi-
voce 	a tanu3doen kivüli idabon?  

n/ pl,vaade  
b/ oport  
0/ film-tvpn:Jrco  
d/ barl.úaao3dc3-cworaldo  
e/ kcrtóQzkedén o  úllatok j;Orbd+C)3LL:0a  

varrúes, kézimunkúeúc  

~ fósde, húst€urtdai munka  
h/ uttiirő túraao foglalko2L.ci  
i/ kirfirdulúe  
j/ zone  
k/ agyá'b  ... 

3. 1.41:,,en jó tula;jc3one[ícoclat a  kCpanodcedot Jame- 
rod?  

a/  V 	vat vok  

•/ .  



b/ 16 az ersatemetem  
C/ a  pr+oblómdka►t  rövid  

ja megoldom  
d/ ká,tart6 vagyok   

erős az akaratom  
f/ uyoruon dol,ozom  
g/ V a kőztig;ieesűgarn  
h/ er6a vagyok  
1/ eaft  

4. MUM ember a pada  

a/ szülőm  
b/ nova lüm  
a/ rdgi t6rtóneln,i 1145e ►  
d/ fizikai  munkás  
Q/ ulabbkozi tc3rt6nelm3.  

személy. vagy mk.írtir  

conaolkoaúo  után  

f/ t:aportold  
C/ nzincaz  
h/  ia°c5 
i/ egy6b  

j/ tudőa, faitaltáid  
k/ ogydb  
1/ aaaki  

5,► MApyffiie forlalkozúati o  szakmát ismersz?  

/11b/ Ow% 6-100 $1w20, 21-501, $0•102 több  

ó,~ To  mt .lam l azivoaan?  

7. mart  set Vslasztotttad9"  
a/  ehhez van tehoteőgum. adottaúgom  
b/ ez őrC3+r3t.o3, ehhes van kedvem  
r;/  exacta oast aknrl6k  
d/ azdp Pogialttoz-úennk tartom  
v/ 

 
tiszta munka  

f/ atőp ruhájuk van /pl. Qgy onxuba/  
g/ sokat lehet tGaroeni  
.b/ 10nx1,04 kovoaat kel3, dolgozni  
i/ ezt tartom h+pnznoQnak mút3ok o  a k3zvoaóg. a  

tt1T'GL1dL3loL'2 szompontjúixdl is  

J/ 	vagy icuzordaeim is  ilyen foglalko-  
zú.oun{.  

k/  eCyal ok miatt,"  
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A  folr.6r6e icon ocJaiÁ::i.lW. fl  ta'.)áu},y,Mn Iehonyoli IshZtcS  
volt 9  torrxíezatoflaa a oziilAaér,eo magye.rLízat,,  irúx~yi- 
t~ ::<c ; , adií£,1E3 mellett. A v6iuozott fcai,dolgozdoa aem  
vett igc:zybe ook időt. Ugyanakkor igan ook* a p{a«  
lyavúluaztali tanúooadcae 60 irdnyitáa toaedn j61  
haoznflnitiaat(J adatot ny4r'tUnk.. Az adatok f©ldolgo»  
z•.í7a utún ryi1.ikinval6v4 vdlt, bogy a tanulvk beln,y  
ozLa,í>ma, /ha cook válzzatoecan i+ni,/ iaMeretC.vel ren.  

deikoznets*  cannyiro :t`oraerik önmagukat, a kedvenc  
tantz".rcy Cza a azabadfogltxlko•zcía boayan amitt  a  
vzUzaoztott pál,,ya*  vugy mennyire o.l2ont6tocz azaal,,  
hogy milyen n€tt404 lobot a pú1daatrőprct: a pdlyavd.  
lauztáo eLempvntja61 0  án bogy milyen i,nclit6kok  
ta tcítitára v úlauazt ottatz bzü taít tana lvizak.. A kapott  
crodrOny tentsrdt rzavol40i feladatokat ivatúxoz mog*  
o ezekkel az on ztú lyfuny3 kti k tas.araene tel kat, munka-  

tcrvoife# kEeg6ezitett6L,  

3.  ?0fjpgrAa,ao .Ozc~ l.sri*:a  O. anyaghoz a tanulők WS*,  
rdbcati id vágeatünt: vaontártykutzatúct o  Azt kl.uárel-» 
tü~ m~+.~j  UaozOgezni  i, bogy  a nove],ciknál mely nzomá-  
íyiDdgvonáooitat*  ttilajdotarlgukxt keli ordnitcni  
ahlarxz,  Logy a tanul6k lobban Isnpccolődja.raaiL tnnitá-  
ii:la.o; a tan:raikhaz a revalatun#ca 1atákon,yeúg;ának  
feLor4.7 o4 lotab áreCkry ctaUld.do c;rdekőben.  

4m L,~0'~~~ 7. ' '4 o korxlc:oai a  
tanútrdn vcígzctt munka korezcrUcltc:oet tírdekáben  
t:QZűitck napirendre. . A tdrgyal<.íot megelőző iclv"-  
oztxkban 12 Unkdnt vdlial.icozc,~ nevelő najút mat:.  
t%ar,r;ya*  ooctúAya drútn tapaoztalatok€at t',yújtUtt.  
Iiye►n mSdon 120 rénuleLoo űr~av úzlatot tcéezitotttlak,  
tu:aoí,yot.ct t.Uzroboe7cíottuntL. Ezen az uton a neve.  
15tt últal addle alkalmazott el,j c.rWtrok korazerűzai-  
túoút, c azsMa1 za ta.n# túe eredraányacaógínok fo.  
kozGclz-nclt 6 ^tUk el.  

ro A fclz:datla7)ok zall-r.ilx zúe r  6e a7aro-r4 r.oz 	ltórdc:*-  

co hoaozabb ideje foi;lalúcoztatott ber::nwn":ct. A boo.  

./..  



gyomúnyoa oktatáoi m'sdazerck vúltozatooabbú tóteló-  

nek ozi.ikoógeadógét órcztük. Az iokolavenetóot móg  
ki.ilün az  in érdekelte, hogy  m#.kópnen oldhatő ncg a  
korozeríibb flljúrúcxok all.almazú©únak az ogóoz i©ko-  
lúra kiterjedő. minden nevelő által cacagkiaórolt, N  

vagyiQ frontúlio bcvQ, etóoe. Elüpzür megismertük a  
munkalapokat, feladatlap+okat, ellenőrző lapokat,  
majd tújókozótlni igyekeztünk a pregramozúo kórdí;-  
ooibcn. Egy adott időpontban  a  neVolútectülot  ~drar- 
d on tagja clkcinzitctt egy a nalút onztúlyúban do  
snaktúrg,yőbGl alkalmazandó noaapots, amelyet az  is-
kolavezetős logópoltetetts. p nnnyi púldúnuban cokes  
ezorooittatett,  ahány tanuld a párhuzamon osztá-
lyokban tanult.  I3admu rüvidobb i, do mógio ti3bb őrán  
arya£;róoz programozúmdra in t43rtónt k;3.oóriot. Ezo-  

kct ugyancsak meghatározott időpontban - a  tannc.-  
netekkel szinkronban -- az osztályokban I*.iprGbúl-  
tuk., majd a tapaoztalatok alapján 	moot már a ne- 
velők belátása ozerint - ujabb alkalmazücra in nor  
került. Ez az eljár tin namonak a mdclozcr vúltoznto.  
aabbá o  ezáltal arodmónyaaobb6 tótelóhez vezetett  
el bennünlset, hanem a tanulókat io hozzáozot.tatta  
az ilyen tersnóczetü munkához. a igy egy esetleges  
ir•úaoo crodrnóryvizagülat alkalmával jobb tei jenit-  
rnúnyck olórónóhcz aegitottüik őket.  
ottt+anlagyzóakónt iclek3.vúnkoz3.k. hogy a.. i.J.'I ogyik  
faldrajz-programjúnak kipróbátiora nálunk folyt. A  
kioórleti ooztúlJ ta,praoütaiatai, azonban nom  oeyór-  
telr.rüon igazolták az állondó pr©gramozúa taolyoocógót.  
Talán a progracaozúooal 60 a  hagyorminyoe m~.Sdazerrol  
türtónó tan.itún variálr.ísa lonno oélozcr;lbb! :/  

6. A ncda  „ó iai czocio G ia óc a o2oeiometri-1 all:almgzú ^  
nak kc:rdGoci nemcsak a tanulókra vonatkoztatva,  
ooztúlyozociograrok kóozitéoóhez kerültek t<írgya1tiara  
iokolúnkban,hanorn c  módozer alkalmazásúnak ujabb te-
rületre való Iriterjeoztéeóre,a nevelők tan=  I.apcUo-  
latainnk vizcgúlatúnúl türtónő haoznooitáoára  ici kioór® 

. /.  



letHket tettUt3tz. /asTz+cn Crtotetaáe omen  tsjc:.c tei-  
bcn  erről rc;ozlc :,tsseta szólunk. x,/  

?s 4 écot3elutaiciG. 4.0 'l~  Oa volt  lodnyif3koldban  
icon  jcloXatúaen mutatkozott* A  kdrdu'st az iskol$  
tabb fórumon /Se ldi őrtokesaletan. tanulók Weft.  
edge  elcitt#  ts+eve3lótonttilerti# gyildeen{ tórgyaltn, a  

sajdt eltcdryzr'selds szerint mdg a. b,ivatalos ülidrs-  
tbglalC's„ a felsőbb oktatdoücyi ozervek vonatkoe6  
rende3kesőae#nok taegje3l,oaoa alűtt megnyugtatóan  
megoldotta.  

8e L~+P'L1 	~'J,~,.írl ~ 	 rC1 ^ 	CiTC.'C; ~ L pC3k j;.Lidteo  
vitat6o6n::1 n nevelőn ecyik font=  tori,iletclnakt  a~ 

palltoebnit:zi kdpz6s megvo,l 'c,'it ciea ezolgdldadnak  
oálja volt a Olndu1ósi alap* Cik+Eariilt a tettillet  
tagjainak egymast fEar.ar ;Jeggyúmrii #  mert txroatio ►  

go£san Is az elsők kftütt indult meg  nczlunk► a gya.  
korlati foclalkoz.íaotc etrtutdma. cs azóta oz€sa a to-  
xUl+c°tapt aú tatzo►la tdoileltted5 esa:odnGnyatxot drt ei*  

9. nn ic#cI-on s :tat ,  , xan r 	'°eccbb6 td  
lc M_2.1.1LUc'L~~ ml'úil Jot- 	mogtszervozőeúnQk co~  

aoaata bocozabb ldeiG tartó tr►rgyaZrícsok o  vita  
atan vdged Doren ki ►sUp arlt.atárouúeoal lett vald-  
06ged. Ma air as  al€sdtagozat III*  oftsztúlyútdl kezd-
ve a felad  tagozat VIII* osztd3,yt3le órarend me-
riot  bott, 3, ill* dr+dban tanit.juk az orcaoz a;lol.  
vota  mellette fakultative a  a<t6met nyolv oktatúaa  
ic föelylte #  ama3y  ká►pedoben szirstdxs a xll.VSIa,  
onztúlyoe tcuntildk vobotnett ríözt. Itt mag inkúbb  
- a tt;ljao I:le3p€,t1do 	eltelt Vivid idd miatt  

cook a Viral .-yew  k+orsszea°üa+6redt drtókel,#ststjük.  

10.110104.0Q2=24=.20Aggat  meCtűreValtiorra aCY Job'  
lC1ltike3L'.,tE?%, LtI:Ctcyai► flot3vekodd3tt a tuxwDCt3alvm igdnye  
az intónmőnyett #rdnt .* Ma nit Lit napkt3z,lis cooper.  
fiunk van,  o ;;  c  3eh1eg minden ,. 16tfls,úr.1, i  Ilotvo  
elbclycz6a voTlt2t%oztlotíi;t327 SelQntkee„i -- icc:ryt ki  

.f. 



tudunk olór,•iteni. ; fot:or,atocan omelLec t a tar-
talmi munka ozinvonnla Jo. Ui:erült a napk3zi nrob-a  
1ómújút ktizpontivü tonni, o a nevo2űtcotiulet tur5-  
d6dónek Qrodr}c;rye lorczorZbctLtnűbbon a nnnk:izinek  
/100-200 fő/ ütlacod tanulmányi ereclraópyúben jo-  
lantkezik e  amcl,y útlac r.ainc3on 6vben r.acaaabb az  
iot;olai tnnulmán71 útlar;ná1.  

11. A coal 	az ict.o 	t• occolrzt' t: c:ia^e ü kúr-  
11 uc t tnb i^ben túrryclta a nevelűtcotület.  
net:  a tómat:vrnek az iakolüből kiinclulá icón;JocobL  
foldolgo2úc7úra /nfilyúvat, otb t / o cnnck oorún  
ttibboldalu fe ltúrúora, kutatájolloiTü munt:úra Jo  
oor korült. Az eretirr6n7 a ouülűknek az ict:olúfroz  
való rrgaozkodüoűban fl  a coalúd óo az i st.ola I:ran-  
ceolatának or5oiid6cóben kirautatliat4an jelentkezik.  

12. A lial• 	l.r:L. t o..  g  otc ' 3 1a) ó^ 	oc al' 	1a-  
~.a lc~ra_ nc~vclóo a^ icsl.ola~, ~~cnoc:r',oi- c,~t~  it s =  

< 	, 	, 	a  

iDr6t1úd6 0  tUbbQetiriioen ner;eltatutt tóna , amelynek  
vctülotoként az i:  kola 6let6bűl 0  r;yakorlat(1bü1 a  
Ic"ivct kezú raocvcbl'oult jclentűoebb Qacr.6nyc t~ct  

l!etji.ik kJ:  

a/ Iakolúnk nc;vadvja tiazteletc:re avi.iletc:flc.neic  
140, őttfcrduló,ja alkalraübó1 dor,,banriiimt Qo  
lóktríblát avattun*m  valamint az  omlókehből úl-  
lancló kiúllitúot lótcaitettiínk /1957./.  

b/ Utt ~ irűink a munkfiöátságty"1 60 a nűtunücató1  
coanO0uz16t  t,antt3ttw Az nvatóiipncnQóp,ot  Vfar4-  
DJ jcic:nt336E;ii me(;mozdulcíol:ónt azcrveztük /1958../ 

 

c/ Iokolúnk kót volt d_ivcnclóize a "Viirüp BritY;tid"  
tar;jtakónt tevókenJkedctt. 6kot a nérotck óc a  
nJilaook 1945 januárjában kiv(ár,oztók. Ti, ztelo-  
tükre - orczc_zoa azcrvel. bevonúoávral 	era1ók-,  
táblát,  helyeztünk el az iatrola c 'di.áletében /1961./.  

ci/ IaltolúnI: nc:vAüója  aeülotóaónck 1224.:41=1.12& 1.12&  

	

ú i 	procrarnot kcozitcttünk 60 valcícitot--  
tunk r.,er;. A d2invonalac ünnopcvc Ir Ga núlyúza- 

. /.  
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tok a kivúnt nevQlÚhatúot alűrtétt. /tP1 0 az i.t3-  
irolúban 60 irodalmi púlyúzati do]co2at mi.tlt  
ü;so zQ. s /. /19674/.  

0/ la 2192 , 7  ~~ u  ~ ._ G O~.  i~S~Q_ y~.z 	 ep ~~  3:~~r _- ,,~.~, _ . ~ .  112 i.tiln ec: ,00roat  
mcl;valc'soitúaúnnt: /and  ncve2anl:, nind nt.ivcnclG-  
t,eintr akti, rtía^oaci voltat: /1968 4 /.  

f/ Az  nü~vo~vcc 	 ]u~, 1~' ünncplc~oe cortín aciGdcí  ... .. 	.. ,,,,...a.... 

ncvcléoi 1©I:et5y6cetrrQ 361 ü,I-,vclt a tarrtaatülot.  
A  ozinvonralaa xoixlczvvmeic 4,ai:olün al-  
iomr6ot vúltottak ki /1969./.  

a  40. 	i{c3zpl 1(krvcp. A contonc,riumra múr  
kőosü1 a novely°°teotület4 A  procranot 2,idtalpo2-  
tuf, /a II1.5. pont alatt iumertetvc/, a movia=  
ViQ$tiz#3 fo3,,yar:xxtoaan tiixtc:nik, o rajd 1970-ton  
a  tan+Gvedr+ci ünncpúlyen tc;jcaatits be.  



A iEDAGÖGZl1Z I.iATlSP{U#S WInWIAL 'I 1'1,  ===================  

•r,• L;TATISZ1'IEAI ADA=  Ti1K3zI:,B121  
C=^'"====Q=^.^..^^C=..,  

A nccjoli3lt Y$ feladat mogoldúcra, a kitüzütt cc:1 ;jobb  
megk5ü©lit6oe árc?ekáben ac iakola tanulói kJzüpoWnok el-  
órt ereciclan•zcit ia ozc:Iriba kell vcnntini.. A pcclacfg3,a több  
területen iccínyíi m:,ío tudoraúryok f]ecitC7ót;t.t, o at  oi.tat;ío  
óo a neveléfl eredmvnyoinck toljeaebb feltdrúeűhat p1. a  
Ixatamatii.a jól taaznooitlató. L e;J-ow 	ter(ileton  
ccWakt módon, o: abatoo r.6róackkcl óu nsümit r.íooickal  j ~atl:a- 
tank konkr6t óo Ilacznooitlaató adatok birtokiíba.  

Az alkalmazott Qtatir3ztikai m4dozor vcl3.tocatainak  
/0z6zal6lzeac:,nitúc 9  útlracoziinitáo/ eegitcsc;cóvcl tei.intoüni:  
út moot az ickolr oktató-nevelő IuMkújcínak i],y módon  ruór-  
betű Go jcllcr:zű tcriilct©it fl  ereclr°x;nyeit.  

1. A talaisjtclozettaóg vGgrehajtánúval t.apcaolatoo  
utacitúo fontoo feladatot ad az iokolcíknak io.  
L'iztoaitariiuL-  kell a kivr: etükbo tartozó terület-  
ra a tankütcleaoic ieioolúba júrúoút. 1,ct a felada-
tot az iokola jól rogolclotta. A tiútr;ryoa óc vc-  
cz ,  1Jcztctctt tanulókra /p1. cigünytannlvk/ kí.il:in  
fir:; clvc a boiokoL'izdo  óvok óta XOU ;3.o0.  

2. A tankUtelezettocíő toljeoitóaóvol :joozorticE,6 felni  
./e  



ac1, t a  3 iakolóba jdrtIai fegyelem kialakítúta,  
1.nnok ogyik mutatcija az j ar,;g02~~tlaa.£~.3~,~:.~;~ -~̀ol~  
út lag%irbntr vatoztiotít t.:kl'is: v" grafikon tcon /;. audrin  
aulCklot/. Ez /logy  Ialadrit3t o  komoly f+ojlűdáct bi-  
zon;Jit. Zcazoija azt io ,  hogy a nevelűtoctUlct c o  
irúnJt7an kifejtett intenzív ncvclűrx.inkdja az io-  
koldhoz fiizvdci vic: ontJ kedvező alakulüaüt erediaé-  
n;Jeztoa, /sSzLikaCct3o itt negjcgyo:;ni e  hoc e crafi-  
i.on ican"í rzc.: Icon;J "i  Dzí.ízudreicz napokat 10 feltün-  

tet o  tehát eeon ocp...h6t tanu.2ci cooticc,oc °ik.i.langá-  
t3Oi" 3.ct nozy itázltondot idtSrznok c 15 0  mint azt oz  
1966/67Pcc  denál lc  2,r"ttiat jutc4/  

3. Az orknoai nevel6a terülotcín vdgaott munka  ©red-  
r.lcinyoaaÚge künvotltntil nehezen r.u:rllet3. Rc:azerod-  
in6nyeket azonban ttijáttoz,~ì cc:lzattz fQ1mc3rGeokrol  
itt io oz cre2lotiink. Annak  ollcnűrzc;aefcc:nt.a  hogy  
uz orkÜ3cni neve lc:o ogyik reiciczora : a rle f7ryű zvet  
milyen eredr:x:nnyol alkalmazta a nov+olőterstiílot 9  

fo3.r.K;rtük an  ffjun•.ía ~~=S~~i~x.~zt:~;~~~ /:kg„  
lea '~~o 90+oldc33.t./• Az 5r,a$ocitctt nc:atot, r.3ccm  
gJtsi;tatdatA o o{yboti a nevolatct;tiilct Iiatétsony munn  

t.á,júnak is bizonyitókai. Az ifjtsaúc előtt tittroaan  
or:avazva in .. an boozes  vúlu^rytúeoic 69 azi.íüalc:=  
kdban a azülűk c;o n novelűk úllan atr pálcIatrépiail.  
Fffi3üp fieyolomtomúltő an  ujabbkori t:irtánclmi 113-  
0(3 kt Ci  BaEURRJLUQ=UggPok =AC=  foka,  A 1/5-  
lacztúootrbcn jclentűeon co aIr  a  aziilcik c;c a nevelk  
oljz iit L1100 űtrov $  a ncc;;Jediit helJen úilanaic. a oz  
az c.reclux:ny an  it3ttiola volt tasit,alái kv.^.,f.:l mtírttlr#}a-  
lúl.t halt  av.:mdlyok avscmúnaic i`eltnatatica o  tetti.it:w  
nor  cn2ét:tdblziVa1 tUrtúnt rxscür6t:itc:oo áo emlálsi.ik  

rerulo^eron Lpoldca nyomtin kuvettrezctt be.  

I=da onompoatix,l c dci:.~ r6c azt ic bizon;Jithatjta o  
hogy a neve2ú#v4ok a tanulúifjuoúgtron fiizűdű kapcso-
latai Jo  Pocitivan fejlűcr.ot. o  tan:huik ozavúria czi-  
vecen i:al1catraa.t: /a ttibiú:  at 2/b zdctcr/•  

O/O  
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6. túbliízat  
asesercraano,ocsooariss  

Az iskola felső tazoúatoa twnulc',inoic pő 1006n-vd1asztextai.  

)13:704 .94or a Oldakőriod?   

5•a 5.b 
,  

ú.a 6.b +6.c 7.0 7.b 7.c 0.a fá.b jams.  
a/süluna 32 34 27 22 30 41 34 34 35 22 309  
b/ augaii ' 24  23 22 17 25 2f 25 ii3 13 22 ,  224 	1  

c/ fizikai znunkilo 1 5 - 3 4 1 2 3 1 1 21  
d/ ró0s ti3rtGnelrg  

has  2 1 -~ 2 - 6 2 6 2 2 23  
e/ ajabbkori #ilí,C4 - 

noital o^a4361,7. 
vam,  zialat 

 

6 1 2 - 1 9 1 6 7 4 37  

ti oportoló } 7 5 4 7 9 9 12 4 60  
0/ acin60Z 12 2 - 2 6 2 3 t, 3 2 36  
h/ irá - 2 .. 1 2 2 1 .• .. 2 10  
i/ Qwéb rm,ivdn.z 1 1 - 1 1 .. - i 4 2 11  
Si  tudcfts, foltal. :"10.  • 5 2 2 4 2 1 4 2 - 

. 

 22 
k/ m€ "(Ira* /"(Ira*r 

tootvvér/ 7 - 1 - 2 .. 1 3 - 1 15  
1/ oQntci .. .. - 1 - - 2 1  .. - 4  

,/ V o~Vb  7 

O oos c ao n  s  77 61 56 03 96 01 96 75 
- 	- 

62 772  
, 

il 	;+  '  .  ~r+ 	~ + , 	s , a 

5.21.. 5.b 6.a 60 b G. o 7.4 7. b  7,c  €3.n 8, b  Ossz.  
ai MU&  41 30 26 25 32 41 37 41 41 29 343  
b/ Marla '  36 20  26 ~1 2? ~  3a 31 32 25  ~ 2284 ~   
a/ WO  folndtt  5 5 2 4 7 4 - 4 1  8  40 
d/ barztoia - 5 4 2 3 2 6 4  0 3 37  
o/ a  mock   - 4 2 2 1 .. «. 1 - 1 11  

_#/ Me  /testvőr/ 5 .. •• .. .. 2  ,. 2 9  
ei osnki .. .. «. -. .r .. ,.  .. «. .. _ 

POOZ000  n s  87 64 59 54 70 06 73 03  02 66 724  M  

. /.  
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4. As  órtealcni nevoid()  Qorútt .. a  vi2úgtfózet  ~ta2a~r 
lútsr3tt olúc©gi tflnc3ű »- xrondozortaeen v4gzi alapozd  
manktijdt as  iako3,a. Az igy cserzett tuddo ugyan  
aőg nom me~►,győződóa, do az aredr.ény mar a r.xgatar-  
tf flbang  bisssanyoo Itórdcíookhos, való viozonynl%►obala  
dssókc3,Paatc3en rnutaticozbat. Ilytan kapcaolatoo kér..  
dán a  ,bitoltttatúpra  való jo3enttorado. A; iokola  
idevonatkozó adatait oezeacyU jtvo, o a  jc lontkcbM.  
z©ttak azámzít a  tanulói  1Gtazdmhoü viczonyitvts,  
sa7.ú^a2c;kban kife jvzvQ a  fite... p, •...4e17.c;Ic1Qt0nt  
oaatolt grafikonon dolgoztak fol.  Mr  a  iaitoktrar--  
túara való jelontkeazőa több tónyozűt;33 Meg.  ö ha  
a j oxentkesdovk ozdma nom Le  togi,ató agy tol,  
mint at  órtol.mt nevelde or©c3műn,yQooógót kifejező  

adat, akio a  kértláo IwIcro1646aa a novo3.ótcctii.  
lotnok O vonatkozdvban a tanulókra do a aoaiddy°  
gyakorolt nevolőhatdoho -s vitathatatlan. 19,5.441 9  
arűGta a neva,lcitoatitlot türzotagjai ogyütt dolgaz ~ 

auk, n hi.tot;totfiora je:1©ntkeasdaotc azfama i'Qkosato»  
pan  co:ikkQta /*rt o ugyanakkor a  mrit3 uton hitokta*  
tdeban rdoztver►cik ozúmgt oem omc l,kedi. k -/. A graf y°  
icon agy ht3lyen "last*,  jo3oratao ataolkeadGat  in mu.  
tat, de  annak  oka Jemmies az  ellenforradalom.  
Azóta iamát ta#caz:atoo ent,3kiranc5a tapaoztalhat+á.  
Mindazon jd erodmóny ollonórv a nevQlútoatiilflt ta-  
datCiban van,  bor  oc.tSmcattafa hell mc;c p1. a ooalt&►  
di iai.tol:tatún lsedvewűtlora hatdoaival.  

)0 Kivett.azQteo novolür.tciniaív$1 di3ntőcn bef©lyótro3htxtó  
Lz41; ti ronueli.c^c;aek aztrint  

mc;rni, noWtályoLni in kail, As  ioi:ola tanuló3nai.  
mca#;;atartúai :íllapotdt i;ifojoe3 favi ütltagakpt a  
Zs _  	 azanló3toti,► A °z iiClíJk óitonkóut  
alit mutatnak valami 1ditozúot, n 4a0 azért lo je. 

 

I.ontkozik icy,  rxlrt as utőbbi időben fokoztuk tt  
kiSv©t©3m6nyofcot, A majdr►cm ogyonon vonalu grafikon  
Qgy ldogyonoqlyozott k;Ssüonc3gre anrYed kl3vettpztot—  
ni.  
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Az évi útlagok mellett ozomlC:lctca lehet még az  
egyoo kategóri í i.ban ozE:raplűk ozúzalói:a, timely a  
legutóbbi tanc;vben igy alakult: példtio 45,5 `];, jó  
41,5 ;:b vúitozó 9 	rocoz 4 	PCldúo c1C! jtS tehót  
Z nüvcndcíkek 87 0.04 and  az clibbi kedvező r.jegúlla-  
pitúat túnnozt ja  a3í't. 
A nevelői gyakorlat azt ic igazolta, hoLy a jutal-  
alzítip c;o bUntoté0 alkalr:razúaúban* ha as előbbi arúm  
unit  navcljük s  az kedvező lratúot vált ki. Lzt io  
fií;yolorabo véve pl. az utóbbi tanc.'vben az iokola-  

vozetéo úl a1 kiadott irúobcli dicséretek n ssúraa  
tvbbozüroon mogIsalüdta a figyclraoztetúcct.et. /I'i -  
gyelmeztotúo 14 0  cliccGret 1911  

G. A , nulr_k~ al út9.LoL rcalitúcúnair vitatúca napi-  
renden van, ennek ellenőre Irivataloc a  búr nem  
cr~; cc3 ~ i13 - értótr.` u;rűi.ént for,ad jók el azt /pl. az  
ércttoúgi eredmc;r;ye, pontozúrla, az egyetemi felvú-  
tclnől, vul;y az últalúnóo ickolai citing a gir:zpúzi-  
umi beirúcnúl./. A benne Grvc;nyeoü.lű ozubjoktiv  
eler_iek ellenőre tújc:iroz'`A jelleggel ni  io elfoLadm  
jui: a tanitúc crodnényeu; cLc vizocúlatúlioz. Az ic-  
kola tanulmányi útlaLait fcltüntetű grafikon  

a2„—rm„Q211Wc* sl 15 óv oroclr.iúr.yeit mutatja. Da  
ozcLot az útlagot.at nem abozolut ozúmkónt vcacrUk,  

a rzem Jo  múo iokolúk erc;tlmúr ~.~yolhez haconlitgat jui,,  
hanem iinr.agu--•ishoz,, illetve az ez óvit az olúzúk-  

hvs viczoryitjui_ s  akkor ecy erőteljeo 	tUretlen  
fe,jlűdáot úllapithattank ne€;. A 3,3 moo  útlagtől  
hocczu ón küzdelr7eo ut vezetett a 3,9-ea ioirolai  
tanulr.xinyi crcdményig. A fcjlődÚO - az úbra oze-  
rint io - er,yene°  vonalu,. Igaz  o  hogy az 1964*»oc  
ooztenclűbcn volt nal#, viaczaccúo, winch  ionert  
oka a IcürzeteoitGo. 	kültcrUloti tc.giokolúLból  
hozzánk került tanulők L;;oncc:bb olűkápzettQÚgo.  
Iinnok nogozüntetőoót a ncvclőtcatülot folyarsatoo  
feiadatúnak tekinti.  

• /.  
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VlUe ~,e7.on 2 V •N1 ~I.1QL►t  a ,íitii ~ i ~i~r~~ioi~~~Áal~ A Vlu1leult  
iot.olűban rrSgobbon oxfocadhntatlanul t:x gao volt 43  
ou::zalótc. 74ey L-iitcicnű /últi:lúnofl/ ie ►Irolatinuobari  
non bukhat 	windün oz:iz tanuló tr'>zi'sl tjbb,  
mint tint Vary ha rxebutit4, ott valc.rzi hiba van.  
volt Jo! L'Zovoorban a czemlclotbon, do aQneO  

volt a tocttilct pedai,ú, iai hatúafot:a ic. i I'd.tar-  
tG munka ngon.ín itt ic +og(.owócQo olűrohalad úa n  a  
butcüoot► a2xícrínak oocSi:í:on600 indult  mee t  amit a  
Qrktii .1 c;t• ett:ónt coatolt erafi i:on nzonléltct.  
Ezt cicrio^vc 1.rót heluon talúlunk jcic:rltúoobb no-  
ent:iv vúltozct, arr ~~i an ellcnforradr ~.lom c:o a k r-  
zc tcoitc:a iatdo..akónt ;jcle:rtl:czott, do r1n<]kettű  
ütz_4t a pozitiv tondencia crvcinyccült•  

C. As :iat:olo óloténok tt36e c'c„J 	abA3olut ozúmotr- ►  
i:al io .^úriotú tesf,ilotc:t c;rclonco :x3evi:•oeúlnip o  

cc vaziLip SLEdllaffelnya Lo for`alra.   rr. 	 ai+a 

A  v1c,cerílat Et c ompontbél lényo~cn. I.,.~-,y3,tzi az  
olvaoúo fclt6tcloinetr biztooit úcn, a künyvtwri úi-  
lor.Yíny gyaxnoitúaa, an:it a n:ovclűtc; tislet fut:cInt  
nom +k4iltcí.evctccbvlt  hanom tí.irondelmi uton oldott  
moc. A r.>6o3.:.s a 1ox:ot5fl4ecf: ►:ol való 61co, az olva-  
cúc2 tcodv folc:tirc: zté-ao, a tcvr.z;vok fort;cticxizúoúrulk  
biztonitúou. A  Lü,,rpz~ll~ t: ~ c  rtindkét azompont--  
ból mc€',ryugtatci adatol-t:al ouoleúlt a or.cabatiunci  
fojl5d6ot dhrH;ol. A tcvnyvtúr 611ondnya tizonüt  C,v 
alatt 244 db-ra 2223 db-rat  r,a jdnor:i tizozcrooóro  
omelt.°ecic Lt,, Ley tanunro, moot c'Alaeban 4 db mil jut.  
[ic;ganakttor an  olv.ncottaC lo t;bb :int 3tozvr3o6ro  
rt;5votrcc: ott •  

Az olűbbivkbQn a  tcl,jeccicG i~cín~~c ncll;ül vizcrj últ o  
do ;jellomz  ű iflkalal r,xani:atoatiletek credrón,,vei, ado-  
tai a,lapjun az Jakob.'  cunttr.ijt"rúl t-e<;vcvűen zr7ilt;t-  
t:o z! :atunk.  

. /.  
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VII.  

A  TA  I;  L Ti  I TEL41F3IMftlY ISINT A RI:A%IZ4 L6 Dt)TT  
C 

.1'I MGC,UTAI IIAá'IaiI'UK JLUTiTTSLZt:.iL  
	cc ====_c_====_======  

A bevezető " c jcn etben a pcdacciciai lbntúflfoL k'3rülir -  
o, ná1 annafc "... az iot:olai ólot IcüliSnbl3zc3 t,ca.iletcin el-
art crcc3n>6nyokbcn = vóco5 ooron a  tanulók czemólyioócc:ncl:  
fc j lettoécóben P  rcalizúlódú ..." tulajdonoúLrúra t3rtón+  
múr utalúta. Bo ozilkcécaQOé teezi a vizocűiatiu ,.P: ilyen to-  
rületro acóla kitcrjoQZtőoót to. Az előbbi fc jczctben az  
ecccz tanulói IciizüEiXSóc otati€aztitcai madot errel mórhető  
jclier.;zóbb credrx;nyeit vcttiik oZ6raba 9  most az ecyGni tanu-  

toljcs3itr3ónyoket vizcr úljt;k küzelebbről. Ir;az„ hocy a  
kial:aeltccclő oc„Jóni tcljoUitrx:nyck az adottŰ•úcof:on o:lapo^u-  
nak d  de ezek tc:ibontakozúoa r:júr a nevelők t;unfEjúnatc küvct-  
ke4nónye,  

Iotcolún t)olül ö tcljQaíttrónJek niocitélóoc;'uen odk  
ozubjektiv elem érvónyooülLat. 	ezért oz:A.; óccanok  
mutatkozik ao ür3azotyaoonlitd rr6dazer all:al:.azúoa o  amelyet  
a külünNiLő it3t:olün k3.vüli verncnycl.on vala ezcreplóc io  
biűtocit a  011o1 V3bb helyről ticczcoereclott ifju  talúlf:ozi! ~ o 
Icy müo iol:olúlc a  r:7<.íE3 vúr000k y 	m.ío r:1ec„lék tanulóinak tel-  
jQaitmc.:nycivol mc.:rhotők üiaoza oajút tanitvunynink Gredr6-  
nyei, fej lettocvcQ. Itt  la azUkoccoonek lútÚziff hancoulyoz-  

ni Q  f?ot7y cook  a vercc:zycsk alapjún tújókonóc:ni nom elé,7ov- 

. /.  



gee, azokat nem takind:hQt jf:k bi^toti ártákmCrőknot;, do fol-  
tótlonUl egyik cloned lollatrx3k ogy tijbboldalca foltür•úa-zatc.  

Az watia3a tanulea ogyáni tc:1 jaflitr:ányoineic viüoaúla-  

trlhou az utBIabi &rom  6vt3en a id92Unbvzt5 acintü: voraon;}eken  

ol.c;rt je2entGcobb f.elyccGcokot vcancuUtr t3zúralxz. Az adatokat  

an 9.ci.e2.,.l "T',tacoülott.3r.yv"-i3cil idvzzíiks  

a/ D.Gye a$ UDLatro dltcrl rendezett nencetlf:5c3 r,Jcr«  
mckralcy kiú11iVuon c]l jat nyert. /1966./  

b/ N.J. a v./drool c.~,uteratikal tanu2cdn ;yi veraoryQn I.,  
a r~,~ci varaon,yetz II. lett. /1967./  

0/ P.P.  a vi.roai snaLr.matikai vevUenyon II., a megyei  
vercanyon io II. lett.  /1967./  

d/ 11.21. aveironi or oar. nyelvi tmritAlrx#, vernenyQn I.,  
a mecye.l vercen,ycn III. 114yezáat őrt el. /1967./  

+o/ K.O. a v-,.roof oroot nyelvi tZtualmőnyi v©raonyon I.  

di, jat moil. /1967./  

á/ 	v;Iro€si rajnaülycízc3ton I. helyonett lett.  
/1967. 1. a  

f/ K.G. 	Arany 	emláEspú]yúcaton   
dijat kapott. /1967./  

a A. ty 0  K. cS.  a ,.~a.^,~ 1,:~ ~ i °. . 41 4, V.-40 1:07.0.0    1i. 1.. tL121L:lCtii  
CL7 

 
az ii3ko3t2 náp .̀:. tAne€:cOj,?ort;;a az utt3r6 kt,tit{.irü-  

Zira caorerazemi+e 	bo mutat4jún "arany cz int"-Qt  
teljeeitettoic,. /1967./  

h/ An 3.at:ola 5 fúe ooaj)att! Ci v•,áxooi irodalmi votélt.o--  
cián I. holyen6^t vrt ©l. /1967./  

1/ A2 iQt:ola 10 f5c c:3aiaata a vűrooi 	vetálkoctűn  
I.lett. /3:967./  

j/ L. a. a2 uttt7r5 olimpf.a v. .. aoi 9  r:;o~;; oi ~© toxaoti  
tornavercQnyőn vg,,yarcint 1. xraklazáot árt ol. /1967. /  

k/ 	-Lorn':iől vtírofli ára 	(50 tarület' II.  
le t. /1967./  

• /.  



1/ PI.  J. az ac.sta23,  t e  nio  z Txa.  j  nokot'st;baű vároai I. 46e  
mef°y c:L III. i`!©l;Iezóat cart ol.  

mi Az :.ct:oltz i.00í:rlabüa- 10  ttc;zilabdao**  tornúao- á8  
Inbdar4có coapatai vdrooi bajnoi,odcot nyortaic,/19$7,/  
A loúriy kosúrlubda-c©nnat mcrzei eltaú lett.  

n/ r,.. L. a "If3.  tud  tübbvt  a Ozov jotuniúról" tómdja vdí.  
recd.  vetőlt:odan I. dijot nuert /jutalaul LIoszkvt'iba  
utazott/. /1967./  

o/  2.L. a vúroQi  Jubileumi irodalmi  pályázaton olt36  
lett„ /1960./  

cí/ Az iako3.a tanulői a vúroal tanul.rkínyi voraenyQn  
16 eloű cIi jből 10 clod  dijat nyertek. /1960,/  

ó/ N.  d.  a  mogyei tanttlmúryi versenyen matotxstitcúból  
IIo lett. f1960./  

4/ b. A. a mocya oront nyelvi tanu3mayi v  oroonyon  
II,. dijat kapott. ,/1963,/  

p/ ii,, t4 a r.aeeyQi maw=  nyelvi 6r3 irodalm#. tanulMúnyi  
V+proon;yota III.  9aalycaeda  t  őrt e1. /1960. /  

r/ i3.J. * 	Las..  T..A.p 	tanu3cjic ós az  
iskola kara.rakcaruslpt a2 uttiró tspl.turaia  

szemle vűrosi bQtzutató j ün "arany oüint".ot teljo-  
eittatto2s. /1963./  
T. A. Qzavalúcból u magyo# voracnycn ic arany.. jol-  
vdAy ,  o lotto  /19643.1  

a/  Oportvcrocnycicen Sz.4r J«Lrl 1t.L,  , V4, 111*, 141340*  
valamint a nCeytuotamoiecamat. a t+araüSzvoanat do  Q  
tconűrlabda.atapat nyart vdrooi bujnokqűc ot.  /19604/  

t/ U.I. oifutát3ban. 1t. IM. tornúbarz éo a Iednyccapat  
i.o3Qriadtátan momtx1 bajnok lett. /19634/  
1.4 1. oifutúeban orti^elcoc 11. Lc Iye: ógit őrt  el.  

u/ I1.I.:., F.D., K.I., A.:..., y.I . , I;. L., óo1I.!t. a v~;ro- 
oi tanulraúiryi verconyciicn cicű belyezcttck lcttoir.  

R.L. a mcgyei vcroenyon is 	U.A. pedic II.  
lett. /1969./  

U/ Lao, 11. A.,  T0 4  4  rat, 	C.X,r  , T.Á. do  í'. A.  
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az uttürú t:ulturúli.fl ocxocazcolo  várod bc: ~utatcí--  
~írn paL,uny azi.nt^.ot 6rt 	/1969./  

R/ 13AV. c:o Fai ,  a vózeai t6iado2 60 n6pi zencicz vot61.  
kcdv'n o:Loű itiolyoz6c3c urC ez,. /1(:G9./  

z/ A vaYrool oportVoromvQkan 	II4A40 ii•tJe  D  Uz.E.  ,  
.z . i., Rao*, U. P. 0  Sz. T.. 	 U.I. 9  vain- 
mint 

 
 a kózilnlada-c:apat i  a torxt:íQ2ccn ^t 9  a nCIL„f..  

tutsa-coup,at, a h::.rolrtcatrsecapat c;o a tOa:rlabdn-  

coapat nyort bajnoko6r ot •  ,%1969./  

s/ L'. J. i  D.11. *  J.E. 6o a h.'rromtuoaroot3n7a$ a  valamint  

lo<<ay 60 a flu to^úrlabds.00apatok a.Zocu e:1 bujnoa  
t;á al:.ot lo o1nyort6k. /1r69./  

y/ A Left  ieaarlaFxla.coadat tcrti,i.iLti txx jaolLacot ia  

nyort. E eüvx bejutott az ornzíGoo űüntúbo. A  
fitrcratpat a tewiilctí voscon,yoxr II. holyouett lotto  

/1969.1  

É 	további  

Lzok an orodr,:ctyet, coizw+►Bfc".3 	Azt i3uzo2j6lr0  
bo67 ú4; ici:olaa  a ncve3ftcctUlot u tanui6k adottapügtaaLrxtk  

fi.ov:ki;Lfc:;;2ocz túa6t o  r: f:6pono6gc3k kia:. ~.az;itdc,tít J6I oZcimoz  r  
üi•.tja !  illetve evec3m6ruaoon vc'cti, ►  
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VIII.  

A TdLVELÚERU Lft",RLSÉNT;K EC  ? 3 tSíDS.;;:IiE : 
=w= 	==aa=pwwp  

AZ ISK©LA IIIV ATALaS ELLEiI6REITIIA Vi1:Idyi'lNYE 
	.= =¢a="aww:wsmim!==ma==04wppommogfpurtx  

Az iol,olúk k'izvetlen irún„Titóía felettea oktatúoügyi  
ozcrvck 9  a megyei, júrűoi a  vdroai müvelüdóni.Igyi ooztúlyol>.  
A munka birűlói az iokolük éo a nevelők ollQnűrzéoét o  a 
tel jecitmónyek móréca óo v6g,zű ált,-  l ;po ~: _ 1=11=2- 
lű ~c.  nennünket Jo rendozercocn lútogattak s  o volt olyan  
idűozak 9  amikor egy iol:olai évben huoz k:irül jdrt a kCilÜnp 

bc3aű mllencirzcíQek azüma. Ezek az alkalmak réozbcn arra  
ozol.gúltak, hogy a nevelők ozaktdrgyaik vonatkozúoúban  
tdjél;oztatúat, z2Lito6Eet kapjanak, rdor.íozt azonban a  
felügyelet ellcnürzépi  funkciójút i;yrzkorolva külJnbÖzv" m6-  
don vizogúlta a nevelők oktató-nevelű rwnkcíjút fl  annak  
ereclmónycit. ::g©gkio6relte mérni cc; en réozterülctcken a  
tanulók tol jooitményét io. Egy-egy ilyen 16togatúo  all:nlm 
r.}ával lchet3o6g nyilik az iokola c;lotébe törtönű bQtokin-  
tc:ore o  o ha nem io teljé^ k6pet 9  do hnoznúll}ató adatoín t  
kapunk a nevelűteot'Ilet pedagógiai hat:tofokünak megáll.api-  
túoühoz, 3 hogy ezt núlunk milyennek talúlt::ík. d  azt igazol-  
júk a lútogatüoi jogyz5könyvek Qo az cl.lerx">rzéai naplók.  
:.zek beje* zc:oeibűl eredeti mcE;fogalmazdoban több terület-  

re, minél több tantúrf•,y oktatúoúrn óo nevelőre kiterjedű-  
en, il'ictve vonatkozóan idézünk néhúnyat - kormentúr nél-  

l.ül 

.1.  
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a/ "Az iokolai, oczttílyfGnüki, czal.kJxi a  munkakz3zvo.-  
oc:gi munkatervek páldúcak. órarend„ ozaktdrgyi  
felooztúc az adott Wirülmónyek küziltt tQl jeoen  
megfelel.... Lulaoztúo alig van.. . Igazrat6 ioko-  
lave2otÚoe fl  irúryitő éo nevelő r.runí,úja kiemelkedő.  
::linden megmozdulúa példús éa hatrzrozott."   

magyar-t3rtőncicm ozakoc ozaí:fQlügyelői  
1955.IX.9.:/  

b/ 04A biológia oktatása... nagyszaz°üe3n van biztooit-  
v€a. Kifogástalan elők6azűlet.. a alapoc ozeml.c;ite- 
t . t~s..."  

biolcígia,fülclrajz  soak= szakfelügyelő; 
 

1956.1.3108/  

c/ "Az őrúkra nevelők alaposan felkdozülnek. Az  Órák  
v ozat oo  didaktikai, mldnzortani szempontból he-
lyesen türtc;nik."  
/sI.I:. matematika-fizika oznkoc Qzakfcli:gyolÚ;  
1956 11.2.:/  

d/ "T.;ulaaztús alig van  az iokoldbrxn. A tantermok tic: -  

tűk„ virágosak* A raeglútogat>>tt  árúk fegyelme pc:ip  
dűo."  
/0•P* Y.F. mz~*,yrar-rtUrtáncFum ozrskoo szakfolUgyolő  4  
1957*v*16p s/  

o/ "Az év végi  munka  torvaze.rüona, szervezetten folyik.  
A fcloü tagozatoc ooztúlyokban az elTyeo túr ~r►,yak  
öcczefoglulcii ereclrac;nyec muMkút mutattak*"  
/:D.S. jdrúoi müv.00ztúlyvczctű; 19570V1012. s/  

f/  "Ki.oérlctezv" oktntű01 m€íclozcrre;l tunit v  a tanuló- 
kat gondolkodúara 1`ifovoállp amit at  őrn Vógón Dr.  
U.I-nc: 

 
KPTI tanozckvea.ot€3 kúrd6se.ize adott felele-

tek is igazolnak...  
Az  óra vezetéae nyugodt t  a gonclolkOdúnra kellő  
időt biztosit#  a  tanul6knt helym©n  fogialí>oűtat-  
ta... a tanulók  az anyagot értik."  
/:G.R.rncgyci kémia c^,aí:oo feliigycl5; 1957.XI.12. :/  

g/ "A meglútogatott árúk eredm6nye elmClyíilt, koraoly  

munkát biűoryit."  
.  /.  



/ :1,.T,-n6 orooz i',zAi:o2 o:;akfciE(',yE•`lU; 19]9.I.c~.l]. S/  

h/"Ignzra#ó c:o helycttcce t-.3r5dik a napközi aunicújú-  
val. Ez a ti3rűd6D bcloű tartalmi nunl,újüban ia  
rxaclútnzik a napk3zir3 caoportolrruzic."  

/;A.za napkíizic ozakfelüg,yolő; 19L2.11.16.:/  

i/ "I'clr34róat Vc:geztem ozáu ntan fl  irdts- üG olvaúüaból.  
Az credr:móryoic mind a húrom tárgyból  jók  megfelel-
nek a tantervi k3vctalznóryet.net .,"  
/sI,.l'. alací taroz atoa azalsfelilcyelő; 1962.VI.7. _/  

j/ "A nevol6k a dolgozatokat condom  :10  elemző acga  

jog,yzaóo okkei elldtva javitott6k 0  o rcülican ooztú-  
lyoztül.."  
/:C.I• neg:poi felüg,y©lÚ; 1962.VI.E3.:/  

k/ "A tanávzúró órtokozlet jogyzőkünorrít jcSvoihag,yom a  
IsüvetErozú mqG jeEyzóoaei e A  jcgyz6k3rsyv i€ülaci alrakm  
ja gondoa o  mi.ntac3zorü. Röviden, künnycn óa j6l út--  
tokintiietű módon nyujt kópet az, icicolu oktató-  
nevelő rrwnk6 jL1rúl. E1lQrY,rizilot5 atlatokkal alútűm  
ma©ztott izazi eloolző dokumentum."  

ví►rooi raiTV.oözt6lyvo2ető; 1962.1721.24.s/  

1/ "A nevelők mind tiatürozottp ozilárd tudúat igónyvl-  
Pteks  00. A  meglátogatott oarztül,ynkbcsn mindonUtt  m~w 
órtottők az anuagots  0 meg ia tanulták az órán...  
Ki  kell cmelni  v  hogy az u j anyagot -- az iokolarer-  
fbrrst irúrrJolvcinek raegfciclóen - órzclmot éa ót%-  
t©lr.►ot mceragndó módon tanitottúk.., :11nclen meglá-
togatott nevelő jól tagolt e  alapoc Óravázlatot ké-  
azitett... igazgató az iokola vezetóaóben a kor*  
ozcrüaftó©t az bktatcíoi ozinvonal eneléaét s  az or.  
k.3lcai~nolitit~i novc:lóo clmólyitóaót tartja ozorn  
Qlv'tt. tlevelatől icónvas rmunkát kiivctel...  
gatGhclycttoa kitünű nevelű ¢  jó,kartúra. Az i.ckola  
irattiírút G© dokumQntációját páldáa rendbon vezeti."  
/sP.Ia. magyar-t irtŰnelom ozakoo oza«elüg,yolű;  
1963eIII.12.s/  

m/ "A I,artúrcal, a ncvelóa kórd6cóvel ookat törődnek.  

Lzt igazoltrák az oaztúlyokba,n az erkjlcoi, ©4zrac3i- 

./•  



v 1 01 -  

politikai nev+o2éa területón végzett 
/.
folr.x;réoekc io 

« . . A koz ~3oi3egi ozC llern fej leoz teuU Y a .t  .+^ilelUoUk  
rendoz©rCTnok rncgozcrvezőoóvol ozo1gál.júk... A tn--  
nulók nagy t%3bbaúge nagy aktivitúonaÍ vcoz réozt a  

munkában. A nevelők dorstildu hQlyott jó pedagógiai  

ra6dozcrrol a dionéretQt, betzdi.tázt alkalmazzák  

munkájuk küzbcn... Az igazgató ép holyctteoe által  
kapott utbaigazitást mindenkor ozivcoen vállaljúk  
a kartáraak...  
A füzetek vezotcoe eg3roógcrr3.,. A tanulók olvaoúoi  
kóozedgo j6. 0 . A tanulók irúobel.i munkája áItal€z--  

ban noQrp o  goradoo.*. 3okaarátü, alapoo ozeraláltctéo  
oordn a fk3ldrrajzi alapfogalmak tioztúk.. .  Jál 
árezhQtű a rCeQbben agyüttmf.kkticiő nevol.Gteotülot  
bel.roú koncentrációja. Türetlan az e~,ymútara  

ot3ztályolcban folyó oktató-nevelő munka."  

/11i5r0V.J-sná rzloá tagozatoa ozakf€tlü,gye3ci;  
1963.I1I. 13.1/  

n/ “Igazgató 1309  igaz~~,atbhclyettoo 94 drt►t látoga-
tott* A l{tqrg,atáookrúl mindketten minden tcrc.i.ntet«-  

ben ki.tünű fol jcgyzóaokmt vezetnek... :3oozogezve:  

az igazgató óo iielyottooúnek ilyen iráravru munkájút  
po.lcicamutatórak, kiválónak tülü.lptaa.t1963.V.25.2/ar~ 

  /: r1. Lt vL;ro£J ~. i"1~.1v. ooztulyvecQ U(i ;     

o/ »Liogíallani#ható, hogy a nevelők élnek a azenlól.to--  
tán lehetűcégcivel. Ezen az uton kell tovább hca-  

ladni . a  

várooi müv, ooztá2yvezet3; 1964.11.27.s/  

p/ "A gyakorlókort állapota renciczerco ép pontoo Aütn-  
kát ttikriiz•  Annak bctcl.epitár3o áo vetéotorvQ a  
tanterv to ljeor.tc:rteiki.i vógrehajtdwat lchott5v6 toosi."  
/ sJ.I. a  gytak, f©glalksoÜáook ozak£elügyol6 jta;  
196,5 ,̀i,►V.2F3. i/  

r/ "A tanulc3k3zíjooúg helyzete ozoroaan Uczzcfügg az  
uttjrúcotapat munkájával. A jó uttLirőc ;apa,t a 1©g..  

biztooabb alap a helti,•oocn órtclrnczott tancalt,kiizüQ-  

cc"g kia.lakcitáoúhow. Az iakola 9  aokévcn tapaaztala«  

• /.  
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tof, birtokában igen jó uttvrdooapatot alakitott  
Ici. Lankújutcnt o  ttVótcenycégi,itset Q  a ccaryatvezeitűaóg  
jó munkájút a ook diccóreteni  Isi.tüntctócen  kivül 
jellemzi a logutu::bi vcrccnyetccn, t:ulturr.11ia oe-  
reL;ozemlón e:iLrt Icon  ;jó croclmóny... Tanulr.iínyi  
erodmónyí3tr is icon jó... An iokolúnaks a  ozülui  
házzal való I.apeaolata jáM., Az elmondottak Uaaze-  
gczóaekc;nt mcrdllapi#:íatá. bogy  az iokolavezetéa  
6o a ncvcl:}k ir  en jó  rnunká,t tléceztot.,"  
/:  D. T. tanulrarinpi :I'olí.ig;; elő , 1966011.22. ti  

o/ "A látott órülcon azt tapao2taltarat  ho`.,g a nevelők  
az órüra való fellcócsz[il.c;e3 ooriíri c1gomloltúls, ho-
gyan lehetne minól eredr.►ctn,yecebben fejlcazteni a  
tanulók Cinállú gondolkod6oüt... :: azriólyiaóg r.zer-  
iamcróoe nyor.ruán Icül►bn gonddal óo ot eretettol. fog-  
lall.oznak a hdtrúrayon iielyzeti# 60 veczcílyeztetott  

tanulókkal."  

/ t71r.Y•J+onó aloó taL',o:-atoc azaicfoltigy©lű;  

196841.16.i/ t /  

t/ "Az if  juaút;i {c6nyvtur á31omdnya 2223 kötet. .,iegúlob  
lapittatú i  hogy  a tanulók ozeretnck olvaani,  o 
hogy a kinyvtúr fejlecztóaa trzivtigye az is  kolGnaI,.  
As 2968-ban kiadott,  k3n*yvtázi alap jercyzáts ozorint  
Q7►virt ktinyv tObbaG€,ábcn magtalúlkatci. Ez a jelen-►  

t3tig :piileücic:ci területemen ©, yedülúllú. A ktiitelezó  
óo as  ajánlott olvaaraúrryol; callútátsaban i© nólt3akó-  

íil,lhat az iokola... Az  iafaolavez etóo leikeo  
hive óe küvetuje a korozerü pedagr5ciünmk.. Az Uj  

múdozerea el;júrüeokat  csak aikerUlt Co  bizonyitott  
kioc:rletck után vezetik  be. Az igazgatc,cdg a n  el-  
nólct óo a L;yakorlat eL ~~,yoógcít val:'ai.tottn mac  az  
iokola oktató-nevelő rurnkújdbano  

r:ntagyarmtvrtónc; lcrri ozakoo oűat:fclügyelC"i;  
1969.V„13.s/  

u/ "Az iokolában folyó ti3bbfóle kutató óo l.ioórletezű  
nunka torvaneri,i 6a gondoc iokolavezetóat üG iron  
leltd.iemereton vSgrcha jtúot bizonyit."  

/:D.T. filtaláraofl fclti tr,yelű; 1969.V.17.:/  
. /.  
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v/  ".., 	hogy  az olmult tancv munklWnak  
órtc4l:clCoérűl Icőazitctt jcr,yzűt: ryv a n  ot.tatG-  
ncvclG munka vonatko.;úaúban minc?on ozatctcrCiloten  

roxiretlioan kicl6f;iti a küvotolmc:nyctcat, ► . * Az iQ-  
tsola munküja jó ugy az ol,tatúo-nevclCa, mint az  
ogyöb cunkatorülotek vonatkoz6oában... A  pQntoo  ~a 
tartalrtao beozzlnolóért dicoGrtrt illoti ag agÚao  
tantootületet,"  

vúrooi ai.iv,00ztiaJ•vczet3; 196901II.9.:/  
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IX. 

r+ 	f + 	r7 	 r. 	1 	 (~ 
G .~ 1~ L ~J  

.:atr^aa~ 	 0^^^^a0==  
lass,...•■- ••••■ftaliftess 	 •■•■■•■•■••■■r.  

Lrtekezó€aiink bevezetű jc'bcn riot  úllapitottuk nec, hogy  
úlland6an nOvet.azik a ©zorvoúett ncvclóaben r6cztvev6tt =I-
mo o ucyanatykor mind fokozottabban éozlelhctűi, az iokolüval  
szembeni elvűrtaoott io. Ezt az ir:tc'zrónyeo ncvol6c bÚvül6o6-  
vol parallel jelentkező min6o6gi vonnttcozáQu túroadrtimi  
igóraJt folyar.aatooan óo emeli.odű ozinvon3lon tcio3.óf7iteni ccatc  
pcdag{gua kollek.rtivúk úo  raindirrl;Lt>b ccal, azok as  Qgyc6gco  
nevelői kdzOoaúgek kc:pecek s  melyekben az Uc:ozegazQtt nevolű-  
©rű fojleczt6o6tp a podzacóciai hatúafok /Yiv©l6©6t nrap3.roudon  

tartják. Az iakolai munka intonzititaiínatc, a nevel6o erodmdr-»  
ny e:aaúcónek fokoNína 6,rdck6ben tehút alaps6rc;6o, ríincloniitt  

permaneno feladat a nevolcitooti.ileti k::zvoeóc fojlenztéoo. Ez  
Lgyídoig elon3. 9  I;ucyomr.ínyoa m6dozorotckel ia tOrtünliot, do a  
novqlőtootülot úti az ictcoYaküciionCg ecy bizonyoo fcjlattodel.  

Fokela a tovúbbhalEadí:a már cook banyolultabb, iccr°,yaocbb  arl jú- 
rdook allcalnazúoúval vnlóoitliatú mpg.  

Az vaozetettQ%b fo3l©azt6ol oljúrúoo 	oar&  
+olaő teQnc3űnk a  klinduldal az3n# r<xzgúl3apit6cra, hibSen ahhoz,  
bogy  tovább lóphQooünt, a jelonl+ogi ho3.yzotot !coll ralano^an  
innx3rniinic. E feladat necoldúfl6hca2 komplex vizaeúlnt lcfoly-  
ttatúca ozükaócea, amelynek ajúnlható mrdozerci a rae1;ficy e-  
l öQ, a kiocrle t  9  a boo zá?►cc téo 6o a kGrdűiv,  g  a tevó tccnyoíse  
ereclményaineIi eler:,^óco, a otatiazti 1:i el  jz_rr:ook Le n quo«  
ciOI:aetYitxo  

A  fcltúrúo a1i>aln6val az icst:ola tÚrgyi Üo ozor_ac;lyi  tQ~ 

tételeinek nzúrnbavétcic mellett ajún:iatoa a nevelők ozoeifoo  
11© kUri.ill.,ónycinetr a  ozabad ic.©jüt: fclhtaazn616o6natc óa azanő•►  

lyea Icapccaolatrenclozerüknck, valamint a tanteotíület podrat;ci-  
g3.aá.-politikai-icic:elec iai ogyo6f .;6nett vizogúlcata. Ozi.it.ocgc:os ►+  

. ~~t 
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nek  mutatkozik a nevelóküzücaóg álettartat:iúnat: éa az icl:o-  
lún belüli uzervo4 c:tek mük3décónek elorrz6co ic1. E.ilün fi-  
gyelmet ór.dcriclnek a vezetóo problem.otikaja, a atiluc,  
tcrvczcrüoc:g c;c a oz7rvozéo kcírdócei. A nevelútcctiilctet  
foglalkoztató pcdag:ígini témicík, a ncvrlccbern-oktatdcban  
alkalmazott  c3ljúrúook azúmbavótolo hau:moa küvotkeűtetóoek  
eredője lehet. 3 ha móg; felfigyelünk az iakolaküzüa©Gg oz:1-  
moktcal kifejezhető eredmfteire, a tanulti toljecitmónyck-  
rn, valamint az iokoiúrcil kialakult  hivatalon czatcvcicnó-  
nyckra ia 4  akkor elegendő adat úll rcradelkezócüntcro az i.e. - -  

kolakUzüaoág fe jlettcógi Qzint jénok, a nevelő"teotület peda-
gógiai hatútyfokcí4:ak magúllapitC;cúhoz.  

A  gyü jt Itt tónyanya{; feldol t̂ ;ozuoa o  a  fu tómához tcap%oo-  
lGdá probl,c ~rx.ík fejtogetéae t, a aolcolüalu vízag;úl6dúo alkalmat  
ad a pedagógiai küvotkcztc3túeokre 6o a coron küvetkaz4 ten-  
nivalGk hcwyac r.1eghatronccsúra.  

Adott orsetben V- a v3zagcílt is-tsolúbon - az ogyeo fe-
jezetekben falttírt kedvező tcpöoztalatok nyon6n üQOzegozóa-  
kónt azt dtl,itpithat juk nog, hogy a Mevclatectülct hatókorXy  
munküja erod.".iú.yével a s  últalúnoc ickola c6W1t jcil riegicüze-  
liti,  t3  tdrfllldaloL7 ig;ónyca kiel6g;it686rzcic corún feladatait  
holyeoen oldja nog,  vaai4 az ickola ncve:La küz Ücoógónok  
pedagógiai hatúafoko ágon rang;ac e  U:,;yzrroktL or a kolloictiva  
tovúbbfe,j leoztéee órdokVben vilúg,00an kirajzolódtak a teen..  
da& la *  amelyekre az  olemzócek c,or,ín utaltunk.  

I►eg;v6g;ül ugy órezzük, hogy oi, a fcltúrcía nemcoat: a mi  
idkolLznlcat oeg;ithoti• :ok r.cgonló fejlcttflógi fokon  (AV,  
i.olroln - apociúlin helyzetónok flg,yelcmbe vétele iaellett  ~ 

n.; ciltalunk ücozoúllitott óo kipraúlt mÓdo ^ere;: ocgl.toógó-  
v©l tov:.Lbfe jlc^zt:icti neveT6tc;ctülcti küzüecaóg;ót o igy ez  
a komplex vizc,g;úlat altco]mao lehet műc iakolútcban la  cn  po-  
da{;óg*,iat: hntúotbk nüvclóaóre.  

O 
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1, A 66114k Akac3óml{játak programja; 1962. 

40 A  Szfll4k Atadámridjt'uqnk programja; 1966. 

3. KcírdSi.tt a ttax n3dk ki3röiaon v6gsott küzvőlonvinr. 
lcutztuohsasn 

4. Az ioicol4 (N om munkaterve, 136€3,/69. 

5. Grafikon az igazolatlan r:aul.az zt lo ok alakulr:.aadrál. 

6. A hitoktatde ctzt3kícon6o6nck Grafikonja. 

7. A  tanulők magza.tartdmánaic Gr•zfikonja. 

O a Az ickoita tunu2tnclayi átlactait 	grtafikon. 

9» Az c2.ócteZcn rer3i:c6g alr.akulloa grafikonon úbrLI.zolva. 

10» As ifjuaLígi IcZ3nyvt<ár jo11anel adatai gralkox nan» 

•,/. 
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scziilvnek Q  

i.i ?.; c .... 1 Ü  
Reding  S3í114 t  
Va3.tacwmpliota dtlréL, beccsi.iletoo embereket czcretncínk ne-

velni mornot.oinkb61. '.z komoly feladatot jelent neracaat, az  
ltskolrz n  de minden oziilű Qzárl62a io. Ehhez ©2i1todgea az io n  
haply a :mina  alapoo peclagdgiai iancrtataakicc2 rendolt:cz zenc r: .  
It  i.ivállisk olZ~ioegitoni arimly  hogy ebben  az dvben az  iatsc~» 
~ +de a BWI= muntuxk:iú üoec;c vezatúcágo határozata alapján  
~ novtx16mi iemerotQk Q7arc;lyitőEao, a  az#,nvontal tcavábbl oraalc'.~ 

as  őrdok6ban Zit aldadf,~bGl 016 selluk Akod6miúját inditunk.  
Tabb t i at m~~.~~ott $2~.t~r'3t~t~ dQlcas fol.  11s~  loon  drd ~akoDnafs  
azisnr+~na2aa~~ á,~ batasanoanak ~.gc;rkozc3 talőad:í,ccaot at as alábbi-
ak azorint torvoztu-& s  
l.. A wermolc fn4lőd6a6vcal j ~~$ taavel6oi probldmúk.  

TiovQlc;tai a2 jaráuok a i- amarasod 	arne t.o tnc' 1«  
i.:15a46A ,  IJtra.«I4.1 ► tcaáacatd.Morvoc+  

2. A isottvct rav+Es3do proLlénLja. vilicnázeti i.c;rdvoek.  
Lliadli, Va. 124046W  

3• G,y€armokeitak j0v5je s  f3c1,y2cte a asooialiota trázoúp  
dal,ombam►:. Pdlyaválxcoz t úE3.  
~►1c3ad~,1~ , 11r.,:14. 10.0$ fűi  o  kola,i tanúr  

4. A 16z3act6g1 r>.evel6o. A kÜ2 t.inodg nov016 t2rojCs  
p3,540,1  ro+R.z. ctryotord tant'r  

5. tjank.'ra nevoZőá a cEaal.,.adbsan áo as  lakalúban.  
Elűpdd  ~, 	iGazgutG  
Az  clűaclá©okra  outon  minden kedvea nzülőf; oWorotnttol  

bivunk do  várunt:.. A tLma Mindenkit c:rintcnoíz, minden, eyor-  
make jUv5j6vcl tZSrcid6 ost116 csg.,úmára hrxos✓nocat:. Itemdljük,  
hogy a kodvco aaiulticnEapi ttun.ká,jntc t  gonctjut, mellett  lEa oztaisi-  
tanaic időt az cal:da.ddaoi: raocha2lgat<lciúra 6a a januzír l5-ón  
induló do  ttvthetonkdnt 	an~zbbun  an időben  , n::~~. L1 ~ c1ú Sziilűk 
Akac3dp~,rij~ivak a~orgQ~~úttagatői leE3onok.  

, ... ,► ..... ,~ 19620 jaara$r hó 9.  

P.11.  
Sea. 	 D. K. G.  

50„1.talnZyk 	icas,6at6"  

O 
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Iokolúnk 	alni:taicil^uc oGge 60 novolGtcctülete a oyez.-  
m©kek nevolóoGbon adódó folaciatok jobb raecolc]úoúnai: oegitóoe,  

a ccal<ídi Lo ickolai nevolc;o üoozhanQ júnai: fc4le, zt6oc, a  
ozülüir pcdagúciaY müveltoó3c:nok omolono erdokc;bon - mecIzi-  
vott eluadók kftremi3kticic:nEvo1 	SZ LL6K Ai',liDi..,i.:;I t:JA olüadúa-  
oorozatot indit.  

Leon alkalmakra i;iazottet ozuton tioztelettel mechivjui:  
c::: ozeretettol vúrjui:.  

1966. november hú 15.  

If. Tw-nG 	D. K. G .  
Sz. ?:1, c lxrD i, 	13azj;at4  

1. ollacld: : An cri:ülcoi ncveic.c batdoa a tanulők  vil~-► 

nüűetűnek forrkílúo:íban.  
Plúad4:  IxrA IíQnc; 11<r.V. tJ. ecyet  orri ad  j unL•tuo  
.A púlyavúlaoztúo problómújúr:ck nevelócl<;loi:m  

tani UcozefikTóoei.  
A

„
^.~~ ,~dsás Dr.Id.K. egyetemi ncljuni:tuo  

A tanulói tel  jooitminy objel:tiv elbirúlríoú--  
nal: lelletőcócei.  
1 I..12,.i~ Dr.N.J. egyetemi atl junlctuc  
Az if juoüci irodalom ozemélyi : c:cfurmúló  
hatúoA.  
AXő adG :  Dr. {1.5t. oGyete2i acl j unl.tuo  
A oerdülükor a .  óozoöcii~;~9i proUlém;.íi ; c: ~ erY- 
mci~ fizioló~.°.ia~ éo ptazi+aholcíciai úllapot ~ tzak  
ücozcfüccénci.  
LlüadÚ s  Dr.r. N. füorvoo  

6. olűadúa s A ouocialiota hczu.fioúgra ncvolo idüozerü  
kárdéoei a coalúclban.  
p2ú410:  V. F. u j okiró  

Az e13adú©ol:at az iakola IV.:.yentovich u. 2. azfm alatti  
épületóban tartjuk.  

Az elüaclúook lútoz,atúoa, nediallcat,íoa di j ta.lan."  

2. elüadüo  s  

3-eljau ~ . '" ~̂ :  

4, elüadúo:  

5, olütaclúo  s  
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KÉR  DO l Ir  

Ozeretnánk ha jobban ozorottadtttk ic~kolutoknt,, a  ta= 
nuldo t0  Azt  ~tá.v~injuk clárni, laogJ itt otthon c:rozzotok ma-
gatokat. do 46 eredr.x:nk;iol,et drjctck al. Sacitootek okos  
birailattal. javaslattal abbana  hogy rdt ooindljunk jobban.  

Ydlom5tuc3tekct; irüvbon ~uttr;that,; látok el  hozzánk.  Az 
alúbbl kírd€'ackrc vúla+usolj.a ok mcaontoltan, 	jv  
ötictet igyekszünk majd mogvnidititatxi.  

1. at tannin nelok6ppan r tanulásoddal kapcsolatban  
c~z~leid helydbcn?  

2. UoztGlytanatid oE3giuűjc:t.ctlt raiiyon intvzlcaddotskCt ten-
nil?  

3. Az iskola igazcat -á jciul  tied  novez,tok t-i. Lilyo,tl g61-  
to^tatácoint rvndc:lnél el?  

 

-Tortoise,. o.  

 

~-- 

  

4. Ye vagy a ceapntvoza tő. iowan ozer+eson U.rdmatt as Oft  
t«rW:nck?  

ONOI■Mo.,  

.colo,:disar 	 .1COOnwir. oCSaCras salr.irs/billINNI  

.12.110.1 1..__.NI...Sa,O..  

5. Az 3.okolaecgddctk do  ,~ ltvk ,~DcZnú ~l.  J~inoi b~eo'i .  
Gyuri bdc,oi/ munkáját hog;,ran tcnndd jobbd a  hol javita®  
nul? 

gr..13 oar-aft-~_ 

G.- Ha moot lo 	drsed magad  az iokoldbany, ha  cla%edett  
vagy a  Jelenlegi  helyzettel, akkor a tri3vetkazd xudgyzet.-  
nek basa nog as aítld3.t s  

awl 
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_ALLILLMLILLInCIA_ 

MUNKATERVE ======== 
/1968-69/ 

o..-AkutergiumLoanzamainarli kkarmtiblglia 
=eV itst 	4132 tdm :2111-411IZLZ 	Etkigi4ik 

izikolakbzbee6gUnk dletőnek#  tevőkenyeőgánek oezmoi vo.- 
nalát a párt idelionatkoz6 irünyelvei határorták 

Munkánkat 	mint minden óvben 	az oktatdetigyi 
oágoko  felettee czerveink irányitám o  utasittlea4 utmutatd-
ea alapján liZgortilk o  nyomatőkooan Ugyelve az iakolareform 
sokrótti ozempontjainak megval4citasura. 

Ezeket az utmutatásokat o  rendelkezőekot alkalmazval  
illetve mecoldva figyelembe vettük iokolánk eajL-AosOgait 
őe  az  016zu eólkitilzeineink corán már elárt 34 eredmenyeit o  
o igy határortuk meg n részfeladatokat. A egfikoőgeo tonni-
valokat rdgzitettilk de 4 végrehajtáot fólóvenk6nt 6rt6ke1-
tük. 

A tan6v veigón o7-or fő tertlietet vizegálva a k3vetke-
ző lőnyogeoebb megallapi•deokut tettük: 

1. A nevelőtepti4eti_er 	alA1044oc:  
Az_pczolApipck;iai=p2:litaui ezvo6afej. lett. Ez 

mórhetTvon az egVrigeoFbb elnrdoorc7alraimazacába a 
jobb eredmányek eloroeóben, a vezetáo tanácoainak to e-
oebb meLfecadámlban a párt irányvonalának leivetőoóben. 

A nevelői k3zUoci6g egyoógót tLibbfőle m6dozerrel vizo-
gáltuk, o eredmónyill igen kedvező adatokat kaptunk. A top-
tillet a tárcacktizoeági viozony tekintetóben "tUmbezerkeze-
tot" mutat e  o oz a pedag4giai hatáofok javuldocIt cegitette. 

A pedag6gia alapvető kórdóceiben egyet6rtő 6o vallő 
nevelőteottilotünk  átlagon felüli,  igen jó küz5oo6g.  Ez  az 

• i• 
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alapja a jó rnttnkúnnk, amelynek hü tükürkópt3i a tanc:v vógi  
azánnzerü adatok.  

L ~,aeve14 Ioy,úOtég,zco  iinkc:pzc:o c;rdQkóben rcndazc- 
reoen rC~ozt vottünk a aza +'.tram munkaközüaeóg©k munkájúban.  
Azok vczct6o6ben vároci uwinten üt I.artúrcunk tovói.enyko-  
dott. An ünkópzc:fl czervezOttó éa folyamatoaabbú tótele 6r=  
dokében k<izzétettiít: az oLyeo nevelik azzír.zúra ajúnlott to-  
vábbkópzdoi iroclall:nt. A tcctület tagjai  közül ec;eter.zi  
tanulmúnyait kót f ő fejezte be, uryan3.tt tanul  no  egy fő,  
főickolai úllrzmvizcL;ára kéazül egy  fő. z;nrxicta egyetemre  
járt húrom kartárcunk, a Oz utóbbira jelentkezett r.zóg 3t  
neveli.  

Az oovtúlyfűnöki caurakúi:I.al - a tervczóa én ezint-  
elorzzéo, valamint a  falad::atmeghatóro zác óc a koordinFilúfl  
kérdóceivcl - külön i.c, több izben foglalkoztunk. Az oaz-  
túlyfűnöki nunkaküztiocóg jól ható tényező volt. Az oo^tú];l-  
fv"nöki munka czzinvonal,a emelkedett.  

Több nevelő a cooportfoglalkozúaoiról óo a tanulói  
aüc:aó ioó.  cokolclalubb fclt ~úrtíúúra rzc fig ta2cackot, fel- 
jog,yzó~eko~ veszett. Ez lehetuvó tettega   közöncógi neve-
160 óa az egyóni búnríomód jobb  Öcezchangolúaóit. A Ncvolc;oi 
Tervbon  ajünlott tevéicenyodgi formált tervazerü felhao ^nú1á-  
faűn€ak m6djLít mogtaláituk. !linden  nevelő napi vüzlat{Zban  
rögzitetto a felhaUznált, ajánlott tevékenyoógi forr.zút.  

Kiemelten törődtünk a problóru.~r.jegolcló gondolkodóo  
fe jlc:aztéaóvel, valamint a vea2ó]yoztotott óo iiútrányoa  
helyzetü tanulókkal való fot°lalkozúa eredmóryecebbé tóteló-  
vcl. Az egyec ocztályokban az ai.tiv, az uttürtiragra való  
túmtaozkodúo kellő azintii volt.  

Sikerült j ól megval.6citani a koncentrált nevelői Iaca-  
túo fokozúca cóljúbóil tervezett fcladUtoi.at. Jól oldottuk  
meg a 8. ocztülyoc tanulók pülyúrairúnyitúoi r:zunkúját io.  

Ira=  iokolai éa oaztályfőnüki torvezóceinket mdo  
iokolúk lc  külccünkúrtói., fellnaznríltúk. Az eredr.x:nyt an-
nul  i tóllae t jük jónak. hogy  to vá bbi olőro lópéc t, a terve-  
zóaben a konireti2úlüo jobb r:7egvalóaitúc út ti,izzük ki fel-
adatuk a  következő  óvre.  

A vczetéz iGyekezet t - az egfozcrnőlyi foleliaaóg  
mellett a a deraol.rratizrx,aa azólcoitécére lehetőcéget adott 
a jot;ok, de  agyban  a küteleccégek gyakor ~úeúra, teljccitó-  
c:a'C,  

Az inkolatanríca jó cegitő jc volt a vezetéanek a fel-
adatok. a különböző tervek Tapacztalataink  
iL azolják, hogy a tootUlct óc a vczetca között jó ücozeküd  
tő kapccolatot tud teremteni  a tennivalc;i.r tervozóao 6c r.aeg-  
oldúoa órdekóbcn, :.,gyre inkúbb betölti ai-tiv pedagógiai ta=  
núceadcí azcrepót.  

Az utttirő coanatvczetűoóg ,r.nunkúja egyre ai:tivavb, 
ercdményeacbb. Az tattörő- 6c diaktFanríce rr:üirödóce io aziikr6--  
gee.  Jó ozolgülatokat tud ellátni, 6c lehet ozúA.tani a  
eei;itaógéro.  

Az  iokola 	válacztmúnya ic hnr : znonan tcv6iccryko-a  
clett. Ai:tivan dolgozott a coalal éa az iokola kapcaolatú-  
na k ericitéoóri.  

2 . A tanulói köz~ r:aó fc-  lűd ~ oc a tanulók crcdtaé c s 
a/ A  ncvcltoc;gi czint rnogúllapitúca valaracnnyiür.knek  

elr:aólyiilóot 60  oak  figyelmet kivúnó feladata volt.  
Ennek oorán  a 	k  ii z ö a a é g i n c v o l 6 a lrcly^ct6t  

./.  



küldn óo alaposan vizogúituk. ?,:cgúllapit^aink szerint ta-
nulóink neveltcúgi szintje megfelelő, Ezt a túryt oajcít  
tapaoztalataink, az ooztúl;Ivezcta, osztá]yfv"ni3ktik szint•-  
olcr:azéoci 9  valamint a tanu mínyi versenyek, a t.ultura ős  a 
sport frontjún tvrtént szereplóocik eredményei is ir ;azol-  
júk.  

A  ncvelűtestülc  t ►:acgfigyolóscibő2 ós az cllenvr óook  
tapaNztAlataibúl r-sogúllapitottuk fl  hogy  tanulóink i. «atartú-  
pa keclvez5en alakult az iolcolí ►ban. Az olismeréo ős dicoéret  
kiilőnbüzű 

 
fokozatainak nagyobb ozúzalékban való all1alnazúoa  

eredményezte azt, bogy az iskola tanulóinak :,agatsrtúní  :t= 
lags óv vögán 40 3 volt. Tanulóink csaknem fele pélelús3 r.a€zgam  
tartúoEa.  

Javitanunk kell még tanulóink iskoltínkiviíli magntar.  
túoút, alkalmazva az el 1c rOrzéa, a fc; lclűocécrevonda t3bb-  
fále mu.'adszereit.  

A ozorgelo:a 3 9 U-es űtlagában kife jezúore 4uttattuk a  
Rendtartás últal mcgkivúnt fokozottabb küvctolac:nycitct.  

A kUz3s^ó{ ~;  fej lc tts ógi, szintj ót nom egyedül a fegye-  
lrara ős a ozorcalora alakulúoábúl dllapitottuk mpg. Picycicr-  
be vcttlií: a tanulók otyr.iást saegitű kuszsó{ ►ét, a szocialista  
tulajdonhoz  való viczonyukat, a cigs.írsytanulúk holyzotót,  
ozcknek az isi.olaküzUs3sé ; be tüa~ térw" bcillcr~z~ .edcisót. 

A hútrúrs,t)oo hclyze ~ii tanulók secit::oévol egósz óvben  
fol,yar:aatosaan foglalkoztunk. A gyermek- ós ifjuo ~agvc.clelr.ii  
mogbizo ttak nyilvüntartott:ík őket, korrepetcíláQukat az ooz-
túlyfűniidcó.k is ozorgalr:xaztúk, nap ~i3ziben való elme 1y az ~c:ai.Ir.  
!cot biztosltottuk. i.:indcnek voratkozűocíban el3rehalac3dsrci1  
ozúmaltxatunk be.  

A küztis3oéggé forraúlde 6 uton halad. I,nnok az ez é'vi  
eqii: fűfel..~datunttnak kútos;gtelenii1 ared. :lényei vannak. E  
toren rssüg clűobro lehet majd jutn.i, ha  az ogym kt3$üss6-  
gekben moglóvű bol.oű - tti3C`iét7ys3^erii - rsaozgcíraokat, a ta-
nulóknak egyr.iof:ioz füzcidó kapcsolatait nem ocupdn a tapasz-  
talatok alapján kicérjült fit°,yelor.~mcl.  

Az uttUrűcsapatok r:runkiíjct igen ererlmén;?eo volt gibbon  
az eoztendűben is. ManitLztcrvüket vógrchajtottúi*_ s  sok cc it-  
oc~;ct adtak a noveleai feladatok  a :~goldútsula.oz /pl. luazr :~iao  
nevelós/. Az utt6r6csans3tok munkdjíln4k irúna,yitaúva.l a ne-  
vclűtectiilct minden tagja türódUtt, a feladatok i3ecolc'ácú-  
hoz ccgituógct adott, 

Az  Auróra o a Cs,^natz:mzló becs:.i.iletéért-akció ozóp  
programot biztocitott Uzs_íraukrra ;, taraoly mellett a s3ajtítoo  
felad:atol:at is mer  tudták oldani.  

Sittereo volt tanulóinknak a tal-.arélc000úgra ti3rttanú  
ncvelétc. A tanul<ínkónti 154 Ft+os útlag a városai alaű hc-  
lyozént jelcntotie,  

b/A tananyag e l. o a j ,ú t i t t u t ú s~ a9
a tanulr~ínyi s3zinvonal al.akulusa wroavo25 volt. Az  

iskola tanulmányi útla{;a 3 9 7.  Igen  kedvező  a bukúoi szüza-  
1ék a 3 9 9, A tanyslról be jtíré tanulók alapiorncrctciben meglé-
vő problómcík az elbirúl.á-snúl mc;g most is 	jelentkeztek.  

ni.ncIen tanmenet a Tanterv figyelcr:zbcvótcl'vel kóozült n  
s azokat naradók nólkül a kivúnt 60 lof,etsóres fokon megva  
16Jitottut., vCJgrChajtottt,ik.  

A  jó  eredmények clórésében segitcóLct jolontottek a  
korrepetaűook s  ancl.ycí.ct azonban továbbra is foltoznunk kell.  

* /*  
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c/ Az a l a p k é o z o ó g c k f o j l o n0.-  
t cl a G v c l rondozcreaon foclalkoz tunk• Ki110..  

nüaon az olvaaúai óa azárwláni alapkóazoóvk f© ~ lccs~ tóot .► 

vel s  r~ó:;cucrtani kórdc;ocivel t ~irűdtüni:. Bur a I: ozQÓgozint  
az előző c;vl:ez viazonyitva viczonyitva javulánt t:lutat,  kf~ 

alalitáQukban akad búven tennivaló.  

d/ A  c:iakox'l.~ti r}ta~akúls~  vé ;~-,zúsc aorában első hcl ~~ en 
he1ly  cn ~e  l omiAcn.i, az ickolai órarend 7zerint  

vógzett gyakorlati foi;lalkozáUolat. Az, 1-0. osztályokban  
e tárgyat kiti.inű eredrx;nnyel tanitottuk. A tovúbbhaladúo  
órdckóben a felt5telet.ct mc:g javítanunk keli. A Rúkóczi U.  
G. azám alatti objektum birtokl,avötclóVol uj távlatok lo-  
hctőUóge ryilt mog.  

A tanitá©nólküli munkanapok felhaaznúlúaa ic órtókoto  
volt .  

Ilaoznoo túroactulrt munkát vógoztck a nüvenűékek a  
r7®zűgazclaaágban, az iparban óc a várocban In /p1. S'i' ltc--  
tó© hulladólr,~,yü jt áa, vizlevo Notóc /. Továbbra  ie tü . l'+nünk 
It©~~, ezen rrunk ú knúl a jó elu"kóazitú,crc a  o^4rvczósrcr. Itt  
elsGoorban a nanküzibcn tvltütt idő alatt vógoztetl.~ető te.  
vCkenJcógre gondolunk.  

Folytattuk a tanulóknak a családban vőgzett munkára  
tlSrtónű céltudatoo iráryitúoút. A ozülűl,lrel ilyen vonatko-
zásban kapcsolatot tcrentcttitnk i  de rmSg további felvilúgo-  
aitú mtanlcúra van azülcég e tőren ID .  

e/ A tanulólc i o Ic o l cí n k i v ü l i tCV Cknxayaó.  
gót türokccttünk mind jobban irán,yyituni, azonban  

ez a t:Srckvú© not hozta meg a Idi.vünt crcarac: t. Iog jobban 
ki kellene tor;jccztenie az it~ kolúnak a nap ~ndon azakfbun  
a 

 
tanulókra gyakorolt hatücdto  6o az lenne kedvező, ha a  

tanulók iekolúntcivüli  toy c:ktaAyodgót a hót minden napján  
irúnyi  tani tudnánk.  

A tanitáai időn kivUl az Lit napküzis ecoport magfe-
lelő prograno t, tollenőrz cía t adott  tanulóinknak. Gyü  j tCcxi.  
alapüoztünük.at  elrcígitetto ki to tantervi követelmóryeknek  
megfelelő gyiijtomc:nyek üeezeúllitúca.  

Kcdvezci volt az utt:lrftervoz€at munkája, Tatú:  a. Si-  
ktoreaok voltak rendezvényeink, helytálltak uttiirűink a  
kulturíalia ocregazomlén cfl vernonyok©n ia. Gzroken a vcr-  
ocnyekon hőt aranyaNintet, tizonn;fo],Q ezü€ataúintret óa hat  
bronz c3zintat tel;jeaitctttIea Iflagaaabb 	versenyeken,  
illetve pályázatokon is /iroda , i , rajz, Ki tud tFibbett a  
~ zU~rGl?/ di;jakat ny ertiink.  

A vároci ünnepólyeken fl  rendezvónyeken rőazt vettUnk.  
tanulmányi kirrzndtzlúÚniníc o  ü.zcr.r. 6a tazGlátogatúoainlc  
mint ncvclőci alkalmak júl ícamcatoztat:. A tanulmányi kirú.n®  
dulúcolc ozcl°vezcoónó1 tl, amok koordinálásánál kell r.tóg  rr~ 

kúnl.at fokoznunk.  

A~ ;zül~~. i.~.tntu.al.i5 ~,~~ oaGt~ tcvó1;c~rcct;c g  ac iuko~.~ úa a  
ti.trcacIalom kaDco.4la,t ,:.~  

a/ A Qzülc-5k acl-itcégét Qlav"oorban a apclaL,,Ga i ^au.n-  
k;íl;oz igón;,~ eltük. A azülők ozittencn mülcod ~el:  vc~ 

link együtt, órc]eklűcltels gyermekeik iaraladúoa felől, óo dün-  
t$ t5bbaór7ükbon az alapvető pedagógiai kórdócel,ben Velünk  
ez,yetórtcttek. I.tinktiíjuk fűlcónt aar:túlylLcrctben fol,yt i  o 

• /•  
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mind or3ztály-, mind it3kolai vonatkozúo%an elfogadták a ne-
velők irútvitúcc:t.  

Látnunk koll azonban, hogy ez az ecyetórtóo nem min-
den  kórdéoben azonoo foku. 1gy nálunk in fcnntíll mcSg a nQ~  
velc:o kottGaoége mind tartalmi /viláznc:úeti/,, mind  mfdnzor  
/fegyclmezdo/ vonaticozúoúban,  

b/ A c n a 1 ű d do  i o kO l a Itapceolat:nak  
tovúrbi arűoi tóae r.iegtirtcínt. Icon  crcamcnyeook  

voltak a conl6d16tot;atür3ok /6954 araelybo a oziilűi =nka-  
köfe3Znóci aktivókat 1s3 boknpcooltuk. I;:,ek ozdma azonban  
fokozni  kell.  

Lic;g ültalúnocabbd kcal  tonni.ink a tanulők ellenUrzű-  
jűnel- iu3czndlatüt.  

A  Idevolóni Tory iokolzínkban tjrtónű all,ali:a2t.íoúvai  
párhuzamooan a ozi.ilcik küx+óbon tovább koll propacúlní o terv  
nópazoxü változatának haoználatcát, illctvc alkalmaz6clát.  

c/ A azülűk érdeklődnek az iokola dolgai irbnt.. SEdmo.  
taian alkalommal adták ennek tanubt.^onyoí:gtlt. A  

azúmokkal to kifejezhető k3zt:aoznu t  ú  r a a  d  a Y m l  
m u n  k  ú j ü  k órtéko 90 ezer forint,R Ez h000zu óvok  
óta az eGyilrC leEnacyobb órtókU tútmagatcim, amelyről cook  az  
elic::aerc;o hancján ezzólhntunk.  

d/ A  azülűk, a  felnő ttok p o d ag úg 3 a i  
m ű  v  a I t:  ó c  i ezinvonalának (=Woo érde-  

kóben icon  oredményeo munkcít vúf;eztünl: a coaládii.ítogatúcok  
Go aztAloi úrtelcer letek all.altmíval.  

A S215-nok idf3vonatkozd na,unkatcrvo haeznoc oogi.toáe..-  
nek bizogyult a  

Eizópfoku esti tagozaton 21  felnőtt Vóguctt a  illetVo  
c;rettoógizett ercd.mónyeoen  nüluni~ . 

c/ Az iokola z ű r t o á g fn o ►  k feloldz:oa órdo.  
kőben kozdeménycző lépdnokot tettünk. Az iol>ola  

60  a tárcadalom kdlpCOolatánnk erGoitdoGt ozolgáltúk az  
i,iZer- óo toz-lútogatdooks  

A WbbozUr kezdomSnyezott prstxon616 viszony negva14--  
cult.  Pelvettük a kapcoolatot a konze:rvL;yür ozocialiota  
briúdjaivnl. Ezek nyujtottak hathatdD ocgitoéf ct a iéÁkdG$i 
u. ~e azám alatti ópitke3zc:zcl:nó;1 /ozcnec raktár, kamra óQ  
azemétt;A.rolcí/p do ugyanakkor az titt:irv" rajokkal való fo g-  
lalkozúpban io•  

II . 

g.UJ I:;K01,nI Lv  C,I,ETTQ?WEI h=I'  LADAAINK  

1. liunkdnk vcz,érfonalút moot  io a párt cozmoi iráryitú-  
oa adja. Ezzel üaozl:anrban - mint előző években tet-  
tük - a  tanóvnyitú ütacite b  fcicttco hatóoácaink  

által kiadott utmutatúook do  rondelkezccek ozcrint koll  
dolcoznunk. A mindallnyicink által iorm.ort irányvonalhoz iga-
zodva ozervezzük évi r:3unkcínkat. A Tanterr maradóktalan meg-  
vnlv:-i.túoa éta a Ilevcléci Terv helyeú alisalrazúoa alapfel-  
adatunk. Kivána.too, hogy a flznkrnai tuntícnkoziícoison kapott  
olicazitácokat munkánk tervczúc . núl fij=yelcmbe vegyük.  

.1. 
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Az  óv kÜZbe3n mervulücltcíflra váró tennivalókból a ni  
iakoltánt; eeetóben p  mint lCgfonto3abbaL-at - a iaUvct '.-ez-  
het enel jük  

a/ A honvcclelr.íi óo a i:azafiüo ncvelc:a fotcozt:ca.  
b/  A probléna+aegolcló gondolkodás fe jlcoütóoe  torón  

törtónű határozottabb taalradún.  
c/  A kYizi3occ_:gi nevolGp hatótcotyoúgúnak további fo-  

ko2ilna. az os3ztúlyWizücaórak arúcit::ce.  
d/ A nevelv"tcotiulet pedagógiai kulturúltoúgúnut  tq~► 

vábbi elrx:lyitóoe. A korezerübb neveúalélektupi  
óo clidaktil:ai icrneretek alkotó r.3egval+voitúoa,  

e/ A ILIP a:.a~ar Tanúcaküztüraaatíf; éo a KIi~g  
alat:u ~lüoa 50. 6vfordulójúnai: núlt6 mc>günneplót;e.  

A  rne jcli;lt,~ illetve kier_~olt  főfeladatokat  óa  munka-
területeket ue,laaenryien ogóoz óvbon ozerrt előtt tartjuk.  
UuzianúkIcor az cgyee kicobb kö^dooc:gek óletóben 9  vagy núd  
munkuteriiletet:en adódó emc% feladatok jó mcgvalóoi túoúrcíl  
Qom feledkezünk meg.  

2. ixükoógeo mogjavitani a neveléo tervczóoút. El koll  
6rnünk, hogy a rúozlettcrvek /ocztülyfünüki. Q  naPlei^,i  
uttürúctnaprat,, otb./ 4obban az iakcolai munkatervre  

Opt,ilhanoenck. 	k.a31 val<>oitanunk a I»oordinúltoág kt5ve-  
tolmcnyót, úo lehetcivd► hell  tennünk a koncentrált neveló-  
hatciootr elúrúoút. Ennek oegitc;oére az iotcola runkatcrvóben  
hónapokra lebontva a leivetkezőt, o"crint r:iuzitjük az ickco-  
lravc; otc:n által aj ánlott nevt:lúc3i tériükat:  
3ZE1'TLI D1?.R_i  

Lgőczucgoa ólctrend 9  napirend kialakitGoa.  
- A ts:,üc,aGgrrk meucry.ervczl;c-c. Ungatortúoi azabúl`.yok n mono.  

lc'tlban a  az ooztr'  3;t- 	ic!;olakiiLUcDégbvn.  
w 	iál ~ : 

. 	nze .:,úl<,•ioóg forraálút3a. Jell= 9  irr#nyultoúg á  kóPeacúg  
fo ltürúoa  9  alaki tüC1a. I'cilyúra árütuit üc a  

- A:,zovletunió óo a ozocialiota orozágok •:iegieneréoo y  .reg-  
becoiilc;oca A ozocialiota túroadaloM maga,oabbrenclücóge.  

NOVEL 911  
c onoégek UcczefüggGaóneL- A  a mozf;úonak, n  vültozú;onak 9  

fcjl3décnek felioncrtat6a0.  
- A munka becoiiléo©. A tanulráa 9  mint munka. Kiiteleot36gtol--  

jcoitúa. holytúllúe.  
- A KLIP 50. évfordulójának moEiinnezp1600,  

n. «p rodalmi óo kópzómüvóezeti kulturúltoúg fe j leoztóae.  
- A tudcamút;ytalan éo vnllüQoo nú zetek elleni küzdelem.  
- A KIMSe 50. óvfordulójünak megi:nncplúce.  
JAI 1U  

ozitóo az óletf:ivat=.íaro►: 1'ti],ynvú:laoztí►ai tanácaac:üo.  _ 'í'ak:arckomúgra nevelúo.  

- A kUZUcoógek ereje. A küziicoég Go az cr*yón vic^,onyaf  ~ 
beri knoccolatok 9  humnnitúo.  

- LLüozcűi7,ügyi ozabúlyok ioraertct,:ae. Balecetek mel*©3úzóoe..  
Küzlel:ccléai rend n©gtartr:cz.  

./. 
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i.;t.: 	U :i  
e Az 	uoúgi ozerve^ctek /kiodoboc y  uttJr5 9  KISz/ nűpcze--  

ri.ifli téo e,  
. A haza mcgiomerűoe, vÚClolr_;e, a dolGoz6 nép kulturúliQ  

alkotáoainak raegbccaf.il6oe 4  a hat-,yomúryoi: úpolút3a. A %war  
Tandcoi.3ztdroaoú,e n€galakuláoa 50. í vfordul6jának mcgitnr-  
noplc:oe.  

- A népak kízodknúnyolúo elleni iri.izdelni, a forradalmi úQ a  
b6 keharc.  

~- Jnkiczolgűláo, hzimunka. A $iS2ttaozna munküic jcicnt.útxíge.  

✓ Iíazafioág úo intcrnocionalizr'ui:.  
- A tcmé^zot 6c túrgyi k:irr:JozQt ooztétikurrúnaic felicr.rorú--  

co,  megóv; íoa.  

-- A v ág anyagindga r eg iflnerhot;~ cx;ga. 
- A tároaclalom - cea ~.úd egyén. Aczülűk y, a nevel3k 6c a  

felnőttek tio ztelcte, cgyrrk.:c rregbecotiléoe.  
Ezen feladatok lebontúoa 6o raogvalóU3.túoa aorúa r.sindcn  

nevelő tortea ozeroelűtt `: rdbi.,ott kLizUaaégnől ad6d4 aktudr-  
1ic eo a oza.ktárgyak s  a tananyag  terryéozotebűl icüvotitozű  
epecizália nevelőoi feladatokat io, amelyeket a kljzponti ton-  
nivalGkhoz haoonló ozinvonulc;n mg  kell oldanunk. / tAz arún;j  
20.-20-6u ;,; lohot b/  

ALAáEARidi.iX=RUARAi:1.C"ii  

~~ tYa rc 	a 

Az I. 6c II. pont alatt felsoroltak figycicmbev6tel6*.  
vcl k6©zült el az ioicola r6otrleteo munkatcrvm illetve a 
kúveticezőkt ~en réozletezott üter~tc3rv. Erre épíu~lnek az ooztál,y-  
vezetők, ooztúlyfűn3krlk 4  a napk3zivczetők, a ceapatve :etcik  
eU a oziilei runiair 13z:;ccvg tervei.  
ra^^= 	_=... isassarsczs====axa==-=_.r=== 	 a  ca-:.^=caW  

A feladat mocjo16l6ce, fciclűc 	I..or,jecyzéo  
==.^T. ====.^^L.C.^=L' .C'.G 	 L`.̂..T ~̂ ....^..~~ 	. 	  LS^^ =_`L^ 	. 	AL^.^CLL' ~ r^..~YL.^.  

11/ A eve l" kü 	oé 	o = leo t c érdai. ~t~e :  
1. A 1'úrt IX. icongr000zuoa czeilcmúbcn  

me űzőbbé teoozük a vildgnozetí ne-
ve át az iakolúban. Az ;ntiklot°ikú-e  
1io Gc nteiota nevcic:^ben hatürozott 
úllúaponto t kGpvi ce lüni..  
rblblo}  ig.  9 pozerv. tit kcír, rindcn  

ncvelű 	folya.latoo  
2. Az  iokolatunúcaot tovút>bra ic rendovem  

reoon rrd.ikLidtetajük, munkájút az oktatűa  
nc:velő munka teriiletén hatékonyabbá  
te^azük. 	 iX.1.,ill.  
	 ig.,púrt+flzakoz.titi:úr 	.  folyaratoa  

3. ltóflzt v©cziunk a púrt últul rendezendő  
ozabad púrtnapokon m ideolGgiai űo 
politikai tovubbkúpzüoünic c;rdekvbcn.  
r,.;LELLti :  purt+ozakoz.vcc,etücc 	alkalmanként  

./ . 
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A fclndat rnogjo1616cc o  felolűo 	Határidő Zieg;jocyz6o  
==== ..~~  ~ 	

~~~~~~ 	 ~ 	 = ^= 	== = =  
4. Az 5.ozúmu r*xSdozcrtani lvvolct ior:ró-  

tolton  tanulmányozzuk 60 v6crehajtú-  
oút fo3,yzmatoe©ű tcaozi.ik.  
Fi:%1LLÜS: minden nevelő 	fol,yanatoo  

5. A azairnaj tanúcoko^úaokon fl  a r3uni:a-  
kiizöoo6cQk munkájában rGazt veoziink fl  
ünkópzGot folytatuni, n  a tovül.>bi,6pz6~-  
oi irodalmat rendczerecon tanulrkíd  
nyo. zuk.  

nevelő 	folyanatoa  
G. A czor'vczett marziota olctatűoba be•-  

ica!)caolcídott nevelőket ceg.it jUk,  

11.,1.4,I,US: it3kolatan.lcO 	fOljatlatoc  
7. A noveluteottilotbo Urkazett uj ka7r°-  

túrcaic,:t oogi tJi.i.i.. Patronúl.Gikat  
kijQlvljük.  
111#1l14.t lokolatanúco s Kc.I-n6 	folyar.lato©  

B. Nevel,éoi 6rtoicozletet tartunk  az  
1.f616vbona A ozocialiota  ünnepek  

6a aZ iokola nove lúmun-.  
kája; a  

2.1116vbon: A pedagGgiai ozoeiol6gi-
dr61. T3Cozá11io16 SzeL;ep  
di Pociagúgl.al.  
L°' 

~ 

_ 	cyQtam elvadt~•air61.. z 

p 	15 i 1.11r.R.k+ ♦  ; 2.1'4/0416 i11.ig.ial660 I1 .11ó  
9. Lleyelifnk a nevolft p61daad6 viaelke-  

déoére, pedaL;kiia3i, világn6zati c:o  
politil:ai L•úrduookben a ozú úo a  
tett ccycc:cGrmp a Lcvc16oi. Teruo a  
Tanterv 6o a Rendtartáo renc2ozoroe  
tanulmún;Jouúa:.ara Lo all.alnazúo<íra  et 
ncvel6oi értekezletek határozata  
ozeri.nt.  
W',14.I,04 minden nevelG 	folyamat op  

lc:. A tantervi anyagnak a tan:::encteicben  
tirtcnu minoo6gi f::lclolc,ozuaut ol-  
lcnGrí zvUk.  

I1 -11;LÚS 	 folyamxtoo  
11. A NevclGoi Torv ajánlott tev6l;enye6-  

gi forraail:t ta vdzlatclLban továbbra is  
riigzi  t j iiit.  
,11 ,1•::I4:3,3  minden ncv olG 	folyamatoo  

12. Az oazt<i3;; fvnÚtcak a koordinált ncvery  
lümunka ténylet;eo mot;valóoulrioút 60  
crec3r.t6trvreit r.runL-akUZÜacc;ci öooze jÉi-  
votelen riogbeczúlik. A kooY°dinúcíáo  
tervet  minden of-i  munkatervben  
konkretizáltan rdgziti%. 
p I:;IT,,L Zt,43 : Kc.  I-n6  n  of-k  

13* A k[iziioo6gek nevelto6Gi ozi.rlt jLt  
./ . 
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megállapitottuk. Ennek felhaoznúlú- 
oúval Megtervezzük az éves programot 9  
qh novoláot folyar:ratooan v©gezzük oz 
ooztúlyfőnükdk irúnyitácn ozcrint. 
l?LLüI,t1S s  r.ri.ndon nevelő 	folya!aatoa 

14. Az ooztúlydőnöki rnunkaküzöooégQt 
irúrviitva mükbdtct4üic, fűkent a neP 
velűaunka koncentruiúoa 60 az eU,yoé- 
gea elj•,írúeúok biztooitúoa crdekébeno IX.i0.ill, 
PL;IEhJS s  ig., Ke.I-ncí 	folyamatoU 

15„ Az alapkóozoégeL, valamint az oktató-
nevelő munka egyc b tartalmi fe jlec z-- 
t :oét fontco felaclatkcnt kezeljük` 
Idűnkcnt falülvizogüljuk a haladcíot q  
falmérciot végzünk, 	módozortani 
PELELÚS.  ig. o h.ig. m minden nevelő 	lev.czcrint 

16. A tanitcíoi órák magunk últal tdrténv" 
c;rtc:kelcínót, elcrszósc:t últalún000ú 
t000zi,ik. 
W .14,1.1UJs i , ;. 0 h..ig.,mándQn nevelő 	folyar.tatoo 

17. A cooporto,: n  illetve a differcnciúlt 
oktatúot 	eloűeorban oajüt tapaozm 
talatainlcra tcimanzkodva a  tovdbb- 
fQjlcozt jüico  illetve últalúnoo©ú 
tc©nzflk. 
7I=1454  minden nevelű o ig. fl h.i6, 	fol<; amatoa 

18. A pedagógiai m.cSdfl zcre k j avi túoa a tam 
nitdoi  őrzikhelyco arúnyainak kiala- 
ki.táca erc3ekébcn tapaoztalatccerc t 
o zcrv c zünt., hoopi tú lűookat v c:; -•, ziinic . 
PA,;, L00 t  minden  nevelő 	 folyarzatoo 

19. Wm  az 5,ocztúlyban elkezdjük a pú- 
lt,avúlac.: ztúflra való előkcozitóot,te- 
kintettel a tdrcrzdalr.i ozaIIégictrc 9  
a kJzépiokolúkba való boiokolúzúo le- 
hatűoóL,cira.E munka sorún túrnaozko- 
dunk az előző óvbcn vc:gzctt felmórén 
crQdmc:nycire. 
PIXJ40 4  ofmk 	folyamaton 

20. I.áegfigyelcíaeket itógzünk, áo ozúmba 
veo: zük az óv 	az iokolaközüaeóg 
nevcltcét,i ozint jct. 
	 ioizolatanúeo 0  ovic 9  of-k 	V. 31 E 

21. Mindon nevelő rendozerccen vógzi a 
hútrúnyoo helyzotü tanulók korroPe- 
tülúoczt, 
PS.4,S g  minden nevelő 	folyamatoo 

22. Az "Ior.acrd neg hazúdat" mozgalom ér- 
dekc;ban az ocztúlyok ötc:veo tanulrnúm 
nyi (Lirúnduldoi tervet kc;czitenoty. 
	 ov-k a  of-k 	IX,15. 

23. A gyakorlati fog 1a,lkozúook oktatúoa 



= 	= 	 = 	~=== 	=a  
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ozinvonal:ínat, emeldsea  - órdekóben a  
foltótcleket tovább juvitjuks  
p14114ip s  ig.  o  h, ig.,  t árd.nevp icik 	folyamatoo  

24. A nevelői könyvtár forgaiműt n5ve3jük.  
FLIAüi3O.51  minden ncvelv" l,I'.I.,nó I. 	folJaratoe3  

25. Agímntízllum ce iokolúnk kUzötti peda-
gógiai kapcsolat fcJleczt6rsc órdokc-  

bon küzöo iskola- 6n óral`ítogatáaokat  
tervezünk.  
PU11;14); 	of-k 	Y..60 Y.hd  

26. A 3-a onztálgt orocz 	tagozati  
oczt~í lyk6nt miliz3dtQt jük.A feltc:tole-  
kot biztopitjuk, az orec2m6ny't, a 13a -  
ladáot fit;yolernmol kice:rjilk on  c;egitm  
j ük.  
1`414jak 	 folyamatoÚ  

27. Iokoláink c;c az civodúk kUzUtti pe3aag6 ,-  
giai kapcsolat kialaítitúo€a órdeíeében  
novelőirnk az cívoclúbcan 1:1togatnak, óa  

a  jüvflndű ein s efiikot mi fogadjuk.  
7~~*  b. 3.j;.9 1°aoU ov-k 	folJa::kztoQ  

2E3, A tantooti.álot rLazc;rc kUzJa a, inhríz-  
látogatact c;c tanulrrdnyi ldründuldot  
e;3zer11~,̂ z €iníco.  
A Lx:: LuSot  h.  i; : ., c za ko z. bi z. 	X.11t,í  

23. A korczerü auciici-vizuálio ozem161te-  
tc3eczkiizök hac,ználatút ültal.dnoocú  
teeeziik. A tv c'c rúciiú adá©ainak idop-  
jót az 6rareilr?ok tianze;úl,litúcuntíl fl.- 
~ +,yo3embo veoogi.ik,A eszertúrn.k felszo-  
rcZdaét rendbon tart  jukpgycarapit jul.4 folyamato.a,  
	 h.ig.,azt.f=koind+en n©v. ill,havcankc:nt  

30. Az cozt6tileai nevelóc fokozrzoa, az  
icicola ottlionocabbú tétele 6rciekGbtxn  
torcmdiozit6oi vcraonyt hircletünk..  
Ii`LILIA,:., s  110 1-t .  q  ov-of-k,  nic:v®k 	XII. 2G.  

31. Kielolt;oz.,uk a nevelők húzirenü jót,  t7 
chi3QZ Qgciaz c;vben alkalmazkodunk.  
ItiI,~ minden nevelő 	folyamatoo  

L3/ 	ore m6 e ~ ,  etc  okozdc,:, a tatxláa ttözucsdc;ck  
. OQI, Jpc c:r,f: 	L~ a  

10 Az 6rzelzd óc akarati fe j1ú0t;;  t ozolH 
►álv novelc:orc  nagyobb  gondot fordi-  
unik, l,ltralr.iat teremtünk a tanulók  

ozátaíra pozitiv vil;ígnf zeti c; arkJ1-  
cai itaazcL;t;ok útvlónóro•  
	 rn:i.t2cl¢3n novelú 	folyarlv. to,  

2. Az iol°olai iinnep6lyek o  megernlókozcíoek  
nevelő  iaatúoát, azok ozinvonalút enel-  
jtil:. Gondot forditunk m<<írtiri}aink om-  

. •  



a* 12G i «e  

	C=G  
A feladat ne£;jelvlóne D  felelGo 	IlatúridG ►:egjegyzóo  
	===..a=a~~ ====...a=a_ c 	= ."-^-'======  ===  

16kón0  úpoh"~ o:íro. 
FLI.;:LÚp},  m3.nc3en nevelő /külön terV  

ozerint/ 	folyamatoo  
3. I3arti talcílkozcít dzervezi..ink azov  jet  

p.io
r'
nir

s,
o

~

I~ I:a
~R
l o 	

rl 	1 ry 	ry  
g~J,~W~ ► { t  Ke.I-nc:,:3zo  ~`~nL' D Ii~(~~ 	XI. ( •  

4. Az Orozágoc Üozi ilú©úr ótt a.Ila.dtüra  
tónclr.d I.Iuzeuri mcgtckintGcrc tanul  
múnyi kírúndulúot ozcrveziinE:o  
k14,Lp11;  F. l*4  P. L0.nő I.  

5. A Fegyveres Erők Nagpat.rcil mogem16.  
kezünk.  
WLI..úLQ0 a  ooap. vczoóc 	 TXd 2L. 

G. A KIli'o  a KIi.I;z óc a Tancakftttíroaa•ág  
óvforO uló jtít - !daft  terv ozerint -  
41tdiI:6ppen mQf;ünnopeliikR 	XIe$2letvo 
PVI341.444 ,  pozQrv• teanp.vezroóg 	III»hó 

7. Ki.enclt feladatnak tQkintjük a i:3z  3c-  
oól;i nevelóa luatókodetrnlk fokoz6-
ca. Pőkónt  az oozt ' kI3zl3cnóget: fe j-  
leoztócót; itt az utti3rűrnagra ttí.^la^uz-  
koi3Unke  
PI:LI;I44 z  ov-, of-k D  ccv•-L 	folya:m toc  

8. A  tanulók nzer.xílyi^ógónek mcciomcróoo D  
fej lőd óoíikne  k figyelemmel tartúoa czr-  
dokóben az elűző ével:l_ez I .k:flor.lúan 
tovúbb óo reiui: zeroo+an vczet;jUk a  
"Feljegyzóoek a tanulót.ró1" c.lapotsat 4  
valamint a czemélyioógra;jzof:zt..  
Tovúbb folytatjuk a tanulói ozemólyi.-  
oóg tudortrínyoo alapu tAnulr.xínyoz;lwút.  
	 ov-k D of-Ic enainden nevelő 	1'olyaraatoo  

9. Felmcrjük óo tanulaínyozzuk a tranuic5k  
t;írono-küziionLt;i ku.pcoolatuit. A ka-
pott eredményeket nevelGmunlzúnkban  
fclhaoznaljuk a k:lzvcosógek erv"citóoe  
úrdei.óUcn.  
F',;444:  ov-pl.,of®k,onv»k* 	fo3.yo.r1atos  

1U. Az uttUrűcUa7atok murskatcrvc;nck clkó-  
ozitóoóhez ceritoóset adunk a koordi-  
nriciGo oaztiíJyfŰnski terv o^erint, o  
azt a nQvelútcatülcttcl ioriertet jük. 
p1~~~  i~  .  D h.i~. pCfJV-k 11,415.11,415.1;~   

11. Az uttiirűkEt  D  kiadob000l.*.at a coapat  
óa ooztúlyfŰn3l;i munkatervek ©zorir.t  
saegit jük. A l6tozúmot nüvel.ji.ik. Több  
kiedoboa  D  illetve uttrűfoi ;lulkozúnon  
rúazt veazünk D aú uttürúrwnkút ozinvom  
nalaoabbá  p tartalmacabbá towzük, I'űk6nt  
a rajmunka oz invonalút emeljük.  

,1:41,();$;  minden  nevelő 	folyar:atoo  
12. Nnpkdziti cnoportjaink pedaL6uiai  caun-- 

kájúna.k ocgitó oe érdokóUen egy-egy  
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A  feladat raecjelülc:ce, felelüo 	Iiatc;riclú wnejeGyzc:a  
============================= = ========^ `-'''-''''================  

foclalkozácon r6ozt veczünk a  hoogl,ttá,• ►  
lunk.  
yL '{"IkA3  s  minden  nevoid 	fblyamaton  

13. A tnünkeru-nevolde órc3ekaSben a tanitde.  
núlküli munkanapokon a 7.4e 84o-on  ta.  
nu1ókl:al az üllrazni gnedandgbnn 5e a  
Itonzez'vcy iárban d43;gozunk.  
PLI405 s  ig., „h;. ig. 	IIC~  3a.  

14. 1,1004^e rvezzi.lic a QzakkUardlset irádi6o a  
lt3vaíoz y fotci,bdb,,nni  kin. °b6Zytt 	üj-  
tű/, a azok munkájához  a fol.t~~ólQ-
kc3t b:2.ztOGit jtak.  
illaikiiti  keaap,voz-tiég, aazk-vezetók 	11(4015.  

15. i5i.ilf"áldi ievolezóot z3zcrvQztink °1eó-  
aorban oeov jet pionirokkal a bákca 60  
bar4' t40g otxlolaf~dnala j~rábea~ 
,~T;~t~1+~)p :tr  ~e. I-n6 0 3z.'r.,-ná 	fOlyamatoe  

16. hatcíkntaytxbbd teoszük az lfjtxnágvédel ~ 

mi  ambit  fki.il3n, tery  aza:ri.nt/.  
paI:o)  G.S-n6 °Sz.Z.n6 	foiya ton  

17. A tanulók l.ako.l;ánkd.vUll. it  utoai„ otts.  
boa  ancatartáoút 36 as,erve$eseel.,,  
gondon st  rondo zeros ollon6rzónnol az  
SzM oo ito6~órtek m~tg~aróa6ve.1 jr~vit~► 

~tk,yb  ~ol.ol.00t3ltet bcsos:tooltatjuk.  
S • ov--k, ofsok a,minden  nevelő 	fo1yamatoo  

18. A nopl>üzi otthoni nQvv2őn hatdkottyab.  
bá Vi tcle c:rdoi.ébon a tanulók ptkez-  
teté^dt továbbra in az iokoldban v6r-  
gczzük kőt terem vattatt haazndla.  
túval. 	 IY. i.  y  l.11.  
V.,7,LIouSs  nh.v-lt 	folyamatoo  

19. Fonton feladatnak tak3 ►nt,jtik az i ndo-  
kolatlan mulac^tc:aC►k ma a1c,z6o6ro ~ c 
coükl.antéoCro vala3 tUrc svdoakat.A  rnu~ 

lnattcla ccükkentóoQ dreiekcbes a l.ec-  
jobb ocutáZ ,ycak.at vEinckorzáaae%d11n:l ju- 
talmazzuk. 	 fü].t;volakdnt  
p414Loal.  #~«#.g00e.kof..k 	ille folyana o©  

20. Az ooz,tá-ly felsazormlécc;t.butorzatút  
mint trárcadalmi tulajdont a tanulók-
nak óp nevolanei: negJrz,éa3zo  útatl~ 

juk s  a kert mcct6rittetjük. 	}341,0",11l.  
Wi.:.t.S:  a1M.k4[3rf-I:t n nkrv--k 	f4lyamaton  

21. Tancalttidnyi kirúndaalt -tookat,íizon- óa  
tesr.1dfocatúeokat c űarvozUnk /holy«• 
ben ón vi dc:kna ki.ilün terv azoriatie  r1..iIjWS  t ov.kof ok 	tsalyomatoa  

22. A Ri.liún-csnortr.iozcalvm u ~abb czcrvo-
z ~: ci nunkúi t  mind  as mis  y tlind a fol.-  
a35 tacozatban olVógozzük,n ta£;ok  
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A feladat mog je1ü16o4 ffs7.alűta 	Ilatúr3.d5 rIeg jogJzóo  
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mút ndvcljük. 	I..,.10  fl i11.  
FLI.L.;4  G.J.,I1.J-ncí,G.IA-n{.L.Ioná„ folyaLlatoa  

valamint ov~krt-ofr-k  
23 . A  aport«versenp►naptúrt v4grehzajtjuk,,   

Jo►-nt; 	fita,yar.atoa  
24.  Ifju egőszot5g6v.►taxsfolysmot °sorvö. »  

züni,.  
pLId;14.4.  II.  Z-116 	IX.15.  

if juadgi v3r6skc:roozteQ ceoportot  
itj ji,i£3z EDrVE3z.zÜk de mükOcltet jtik.  

;,a~,i„L ~~ Ii. Z«-nó 	TX.19.  
26. A tanulák rgóaun4eii ~~i. kultu~jzínaic 

fojletaztc~oa oa ubci~ egyik főfoladrt-  
nak tcski,ntjük. bogy  mindota to=16  
ügyaljan az yizsktslaópttlot ti,4azt~xtat~á« 
ra ~, t s  ~sit~i rt.otazeriien baosnal. aa ~ 
t;C-k016  T=`otcoz s~:ak az, e31e~~nt*  
.~ ... •r~~ 

 

	

minden novolő 	fol;,►anatoo  
27. Ais iako:isa.is illotvo uttdrúi*ogyentuba  

vlselősdt a azülúkkol mEagboo26l1Uk4  
esorgalmozauic.  

	

P,14-nő 1. ¢ S#;Í:1 	onv*k 31.116  
28. A  baal2adőkeyi:i,jtCtsbe t  a bnaznoo  ta~ 

sada1mt 4"unkók vógzuaóbé ifniilttst6n #  
part[osit%otb. ! a nom uttőrőkot in  
bevonjuk*  
11BLEWS, onv.ok, P01, 	folratnatQa  

29. Most  voozUnk l,takeibalyünk ozőpitáaőbmnq  
pL 'l444,  aov*»k0.I« , 14R. 	folyamaton  

30. Nevvl.da feladatnak takintjük a takao ,  
rdkotatsüg# mozgalom to4ttíbbi ftslkaro140»  
sáit s 	 V.31.0.11.  
grLl4~ x1 ,  D. E,„G-ní * v►Vi►kb of-€4< 	folyamatoo  

31« A baleacatok mege15240e  órdekóben balm.  
GG7o'tv6dolai 	`'ri3 olűüddooiat folw  
vi 1t.r;Gtnite~,art tartunk u óg2tl.nk. ~  
pL~~I  oov~sd,~ #o~~rt  of-k,nk.  v-k  folyamaton  

32.,, Átdv,l,brozsuk az lakoly húzirondjat Azt 
6s a  tr~nulcíi taÚabúlJzatot inr~ortc~ jiik.  
PI,LL463 t  ig.  g  Y:e.I-r16  a  L.  I-»m4 !  ov-k,  of-ke IX.  r .  

33• A nónot nJely f-,kultatiV gktatú:atit  

reat3zarvozzük.  
$ 	pb*iis.*1, E7a 	I3t+►19.  

34. A #'i1cxi2:inhúz óa ozinba uJorrtckn.ioo-  
rainak L:togattita xt,.rc;gazervQzzi.ik 9  kii-
16r00  tof~~intettol a az.ov jot film-Itió-  
napokra. Nevelői fO1Eigyel.etot bizto-  
Qitunk.  

...a/ L. K. .11. 	 alicalmawgakínt  
35. ankolai olvaes6. - aa ozavalóverc:omt  

roncl eziinic«  r: :14105A ,  P.1.-nő II «,  :0  P« I-oi6 	111.15.  

25.  

~~~ 

•/r  
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A fcladat meujeUla:c 0  folel3o 	Ilatúric]C.; ..agjeeyzCs  

= ..-.•=. 	a =a.^r:.-:a=nsssssssacsslet  

36. A budapesti operahdzban rendezendő  
if juoLici oporaelűadc:ook lútocZtúoút  
mQgozervezzük.  
	 13.I. 	alttalr;aankónt  

37.Az ifjuatígi k:5nyvtór lúto8ftitottaúg6t  
fokozottabban biztositjuk. 	XII. 31. ‚ill.  
j'i.1,4I,; 3:  h. ig. 9G.J-nó,Ke.B. 	fol;;ai_latoo  

38. Ecy k-.izópi.akol.a# óo © ~ ,y UU+dzni.  

o2ervo^ctt©i kapcoolatot léteaitünk.  
A 8„oaztdlyt vógző tanul4küt a 1fISz.  
tageacra előkúvzitji3k. 	V3.10.411.  
,t~r1.I1.144)$1  coapatvezetlJk 	folya.:kztOa  

39. A madarak éa fúk nanjdn, raajáliat  
renüeztink.  
,T i;L;:I~ :i :  Itiiliiri terv o: erint 	V.30.  

40a  A tanulók r.zunkdiból úv vdgóg ki,óll.i..  
túot rendezünk.  
	 £3Eat',ki3rvmzetcik 	VI.15.  

41. A tanulók n,yúri foglalkroztatúaüt  
irúm3.tjuk 9  a tüborozúat r.iej-azex.  
vezzillc.  
	 coapatvozetűaóg 	VI.l>.  

C/ A^ ~ t;o 	c :.i ű Gu u ~t; r,~adalQr~  kay~cplatúnaK fe;ilocz-  
q.pe Gr e  :c.~,~en  

1. Llk6czitji:k a SzIl munkatcrvjavaslatút.  
;'n;1LL~LQ :~ ; 

 

P. Lr-né I.  D  K,. m,-nó 	IX.15.  
2. F .~ár az eloő azülűi órtekozlotan fel.  

hivjuk a ozt.il.dk  ficyelnót a I"Zevelc:oi  
eery 1;atókofxy rzegvalócitdaú.ra. 	IX.30. 11 ill.  
	 i.c.  9  P. L.nó I. a  az::: vez--aóg folywuton  

3. A tanulók zlacatt3rtútzúrúl s lialadúoúrtil  
a cziilűket rendozercoen t.íjókoztat,.  
jut:, no ollcnűrzűki.inyvet 1uz©z.núl uk. 
A nevelők  focadc~ cSrit a aos.álút:kn ~  
tei ziS I jiik.  
	 minden  nevelő 	i"t:lyraraaton  

4 e  Az 1.00ztúlyoo tanulók ozilloi.t a cytr.  
rook oagitóeónQk helyen módo^Qrórd1  
tüjókozta,tjuk t;.zlvnda fi •,yelo:.~1 a
T~icvr  e T

l~~rai Terv ozer~ont ja~.ra,,.  
1.  o.  vezetői  

5. A f3zülc";k iakolújút a a:7,L1 kcúlUn terve  
ozerint ooztúlykQretben :ueGczervez-  
züi: /kon!:rót cióadúoi téraúkka2/.  
Wú 1.i:Li.,;i :  ig„ .  h. ig. . P. Ir-né I. 	111.1.  

G. lterldezcreaac$ tett eaaládlútogatúoain.  
kat podagágici tartalommal tvlt jílk  
mec,aZülo"i aktivók bevonúnúvaZ.  
;i1I;X,I:I00:  min don nevelő 	folyal:uitoo  

.1. 
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A feladat r:zogjo1316QC, 	HatúridP I,Se~,;jecvz : a  
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70 11v igazolatlanul mxalaozt6 tannin,:  
ozüleit a Sell  bovost:":advrzl folkerco4  
oiik. A meggy6z600xt tul az ac3miniczt-  
rativ eazküzdket is  ig6tZybo veoozüir,  
	 h.#.g.,ov~kc,of+►k,Oz..:. vez. 	fo1yamatoQ  

8. Iarxrkad6 ton-oatot, matiluk 6a podaf;v-  

nook  taZtíá.koz6j6t rQndezünis. 	XI. h6 folya®  
F* L-n6 I.  , Salá. eln3 k 	min  

9. A FV8z-13zt31 . a  gi . dsiumma,l 6C3 a  
konznrvgywrral, a Lido,.  6o fadrucydr-  
ral külcovnx.icon patrond16 vioz.oryt  
tartunk fens*  
r1:1M:~~: ,  iQk.tandoQ,caaNvez-ods 	IX. 0.  

10. A k1.odobao-  6o utt3r6avati-lohos avat6++►  

así31úkot éz tcatvar+oket kGrünk fo2*  
101.44444;:  eaapatvQZot6k 	flaw  

22. Mbeazorvozelk az o•oyrík rrapgit de a  

~~
o~kno~.ot+ , 

~ 	 . ~i~~.  v.al. ., I', l..rid 2« crcatt.bk 	.30.  
12. Az  02őző ttxat:vhoz h000nlfian nyi lt  

napQt , ,rcncl  c  zü~c as  t~2sd ~~  t?~#  

~ R í1~T4 	 017-1c 	SikalmaXlk6nt  
atuswm00coasoax=aara:ssta.40***00m*manfte**Oft=m0110Muststamcr=sszr 	•.a  

....e.•  # .#*  #9680 auguastug bd 30* . 
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CO  i  : •]  :at-  v  

B.UaAc.i :  
az 1968/69. tonLvöon aorta k°orülű övfordulók  

mgiinncp lúQéhez  

A  V:xsosi  Taco J.  Ilfivel6dcci.ig;Ji Cksztú106.nak 1356£3/1968.  
oz. feihivúu•.lro a tanév Davin  adcíc36 cvfordul6I: :aGltcí mcgtiri-  

neplGcéLes - a vonatkozó utr.3utat600k ficyolornbovételével -  

az iskolai ndrtveüet6occ3 óo a: utt:izti eoailatvezatácc:izcl  
vorzclangolva as  a2úűh3.ak meL;val.ócitúaút tcrvcuztik  s  

I. ::X1t:oj)6l;)t3o cuaputf,fülócs ozcrve^„neo  
coopatvczctkiotg 	X  I. 23.  

2. úcuepc3.L,ea ta5gyf:l6a rondc^Goo.  
pLirtvowQtŰok 	141.: XI.24.  

3. Knrmur.:iota votsr`ut1t~  űo?i ozók  

Qz 3ntÚCo•  
alfaial ceF3~,7afiiSionotÚt7Ct,*  

4. ::;,.olal tann].cí:vi v cr: cr~u szcrvezáoe.  
Fels/5a: muktasudroL- 	HA.: 1.30.  

. 1:2Cf-als I: 1^`' 1 90 c:v`'•r• ' Ú' alkal  

1. Ünnopélyeo rajF;yUlc:o turtiusa.  

I'~ s: rajvczoták, of5k  

2. 'i'alúlLozci {~
Ki3z~-t~okknl' 

1~~u y~.C1 ;  LI.O. rajveZotuii 	XII.3o.  
3. Vúroci t  anulmagyi v  ea ~cAurc tiirt;6r15  

fclk(::z z:'t túc,  
azat,t:anclrok 	II.i.$ II.20.  

4. 10i)11(2Gz-oz rzlküri vQr^Cny.  
,~X7lclúo s, 117.47,. 	Ii.i, s XII.3o.  

5. Iol.olúl:, orsapntaink nI:.,rr-oa  r.~úrtirb- 
jni.rcíl ma^i os'i1c;I.ozéo.  
á o1cr u c^zpatvozot ;: t'3  
m.r. 

L.  Iskolai  inn ep t ly t  60 £rnc;)íl;cc 
 
con. 

paUgvLiC.o D ALyiitto0! rondCQt{Áia 
iC1o1U?:  U.I. D L.l. Y J.1. 

 

 111. 21. l.  
2. TrIlúlkoz4 vetcrnokkal.  

I?, ct-,e; 	rtzjvezotú~k 	Ii.I. s II. 28.  
3. Trr vZ('ink rr:üzt vaQonotc pú2vúzatolcon.  

I'cZel,~á t  u.I* 	 11,i.  t I1I.20.  
4. YetGlkedvk©t tartunk.  

pc le lűfll i'.Ir-n6 0  :  z .Z-né 	II. i, s II.10.  

:I..•: 2I.23.  

i1.  i. $ XII. 3o.  

II,i.: I. 26.  

./.  



5. I='en:nt i.':lützt: 60 Pőszt vtositnk  

tCl.11tur::.l3.o ÚCraecoiőOAlős.  
'C  ű • cual)atVosot4E3de  

anyagokat kóositiinl,.  
piacigla  a2kvo zctük,flzaIitan6 ro tt 	11.1.$ Y. 3o •  

7. Y'►1ú11itáaoIC rostökintóoc;re cnervcn-  
2ük az ifjuatot.  
Zcic „ asztulyfők 	II.9..4 1I2. 31.  

0. Ial.olai ö3.vasti« ► és t3aavalcIvorcQxyt  
tartunk.  
Ii'elel5o t  141*►nd * P« i0-n+c: Ii. 	11.1,0 1 I11.334  

90 Gyor:Jeknan de  uttárűavatels E3itta2a6,.  
val Porradalorz Lcú~;~tzi-►mc►zcm~t  
ünnepó I.;~enen leo ~.rju .  
Lal  c  1űc ; 	 11.410t 11. 31.  

P,10-06 11  

r~t ' a °CüV v 'CúV f'Ya3:Cnt; `'C C o4. nVC3nA 	ti. C:.:.0 U^~; 

~} 
tv3.'otC£3,c^altniC ó 

 e~ ~v~ .,,,, ~~rr 
	Bap 	NR~,r p~  .8.. A  ~

t+~~f
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s
i

~
i7~~ i1.i~.+~d~~~ n~ái~ndoz~ű  

a ot3~Ap a 6l Li4.3~734+~V ~Riép  ~F 

13?1446Q e 	b.1-06 	IX. 2E3.  
2. A P.L.I. a3iColuat,~ a  honv .~ caelill no-  

xreláa ozol:gdlataoa harci turút  
Ctzervezüntt.  
Rp l9gp,;  ~.*€tftszot(Jk 	110 1.  r4 M29.  

3. A P. D. I' « 50. evfbr$ulája allcalmdbtil  
ékcw:ookot tartunk.  

of-»ko tOrt4szaktandrvts 	II.is t X. 31.  
4. LiO,+omItikozil:nk as  50 6vos HaLSzOL0L0  

ra.  
g„el.el(5o $  rajvozötvk. 	NA.:  X. 29.  

5. A Nt.a;zl' óvforduluja alkalmdbcil iskolai  
itntlop ó ly t rondazürai:..  
Felelűol,  M.R.+n.Iesd,114-0ó 	Ii.i ~  t X1.6. 
ú zov j c t-~m~ar utt.~ talúlkozu~  
vo, oitnit róQZt.  
Pcl.c1.Űo t,  Sz. `Zi0400.I,, 000.13, 	Ii.:l.  a  X1.10.  

7. Az  a  1ad ttacomtban ünnoRdlyt, a fc 1oű-  
ben ra4gyül6ot tartunk mtrciva 15-o  
a  1  ?.a ].m:Ybó 1.  
DlclűrJ).  00F010#2.1,-s6  S2. ~ J.I:• G-nv 

de  ralvenetvk 	11.i.: II1.15«  
04 EaUttca iokolai ünneptayt de osvat-  

0i11cot tartunk a  folflsGtbadu2601 de.  
forduló  rnog€InncnláÚóre.  
	 :.I--td o Gz.Z -né,C.:-nó Co a 

„QapGt Yoúetlm:f 
	

i / i.  ó IV.  ^  •  

Ilr3• L I.I. -III.  

*•.41..41..., 1968. szeptember 25.  
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a honvóde2ni ncvclGahoz, illetve a honv6Co1r:i  izsr.m~ 

rctcis oktatásúnak ncupzgrvez6o6imez.  

1. Az icloola r:unk:tervc:t kíocúczitSf,it. 	Yonv6clelmi, no-  
vo3c;pool Im.pccolatoo teetulúket a seal" ~~ lnkain~izi3fltaác 
vozotűA~ánctt Úo az uttürő-coapatveaa 	ek tudomí-.  
1J íz~'.ct pUJ:,zU{..  
rc laL;p 1  i8ctmcattS 	 X.31.  

2« Ot7ztáIvf iiYli>ki mankE3ki;z3apG('i Crtokeale ton iarAcrtct--  
jüit a  IonV(.EIola 1omerctelr t^nittísáva3 kapcoolaton  
tenrivalúlsat.  

3. A 164,l1960, 60 a 165}'19Gf...flz,M. utaciti.ltsok alnp jún  
útdolGoz.7.a,tit 4 tcotnevolc:oi óc as  ocztü3yfóni3ki árúk  
taaat:lcnetcit 9 	I:^ tcrrveit  o  
~,~,e tl:.Li .&, 0.  J.  0  i.  Zm-nc;  fo  I I. J  ia:  0  I~~D. :  .. 	X.31.  

4. I:.jv603. 	rüdiáts ascatskü;rUkot ozexVtzündc„miiisi3ütetíink •  
'~:.c1c'~ s,  '4.Gy.  0 áe a ecap.vell--octi 	1X.  15.  

5. A 16,oictatás túr~„~i feltc:tcicit j15t6r 3 16cpua kZ, iG..  
azer,I.álap/ tsiZtooit4uln,illetva b•iNtocitttatjuk.  
Le aQ. it.Gy«ti.e. (is  c.cap.voz»-oGc 	X.31.  
Lvvc:czver^enyt rendozí.:nk, illetve azon rónzt ve-  
c^Unt:s /1ccal.ríbb kő t ana:tomnal/.  

ea 	ú~ Ny. Gy. 	 IV.15.  
7. A 1113v-ozel 60 a  IfI: 70-ú2o1 tscyUttratikvc'vc. Iionvcídel--  

rmi. napot rcnclazíint:.  
E.9 e1a4 h,► iexte at.ú Go coup.vo^; 56g  

O. Az ut türű-- áa triÚcloUots--avatúahoz a nyat:t:enc3v  fel- 
LJt6c6lot L-aton.^ticztei.ot kGriink fel.  

V.15.  
9. I.kcrer>c:el~ül~  a  Ttápiutc3oer~ec 	T  1' c 1Q3„ ti1 1  ~ia i vÉ1 net ~J~i  •~j 	 XII. 1,5.  

IU.A honv6c3elmi :icr.tcrctok oktattítailhoz peci.tflGgot  tayu;j~► 

tó "k3tclez3 irodalmat" a nevolv"i fn'v`syvtcs o2aracíw  
ra beu::;orczük.  
;?c le14,g  t;. i.[;azr;atr, éo 12.1"426 I. 	XII.15.  

1968. oktőbor h6 31.  



7. A ilnnetok Q  UnnanGlyak felolő..ci egrogy cSvfolyam  
tanulói le:c^net.; itp a nciroiuo 19- ii.nxaopőlwt  a 
IV. oaztú.lyot, r  as  tMprilia 	Unnopól,yt az V.  oaz-  
túrok, az  iokola  nfvadőjár l tvx~tc:nú .cx cor;léttos~áot 
a ~  . oQe$<xlyok . a  vearada nvvencir.~ ico ;k bus~auztatúoadt 
a V110  oÉ!'~rtii lyo~ CC3 a t'lüvo#TIbOr 	tinilG►ps;reicot  á3- 
VIII,  onztályok  ki:ozi ti k o147.  

--123—  

r 	sai t c5 
 • 	 otit%1Q mu  !:L'1. tcrVChcz i  

A novemberi nevcic;oi őrtckozlot  
h  u t ú r  o  z a  t a  i  

1. Fokozott concldal üg,yelUnk ttnnopőlyeint: s  kulturúlia  
Wooraink tartolri ős aivadtzUi rszinvonalúra, ho ey  
az valvban maradanc36 őlnlőnyt nyujtoon tantzlőinicnait.  

2. Az oaztülyf%ikvk oas~túly~tozotsxk oztatún kt3rültoi~3.nm 
tűbbon kí~azit~.k c3~ az Unnopályct.ot, mccom,7.őkdzóoe -  
tfot. I t ci:oznet, r$n~~, ~i3b~b tanulót bo~to.n~,  az  iit~ap.. 
re vu~felkőaztletubet  a IIzf:ropl(lsob4 ok  

3. Az ünnopólyok, n~o~:ő~t+osrsc;aok r~l kőozitdo~a c►ktn~ 
novol6  n~un ~I~n~ azerv-+pa rőozóYvf van.  isanotzliődik a  
tanvrcin,  az oast61;ifőzu3k3, C~ren vót;^ott nodaecial  
munkához.  

4. Az ec]c3igiQktac:l jobban fig,rolombc; vocozütc az cletkori  
ca;c:toaoávkat a  niioor+oir tartalmúban, formájúban c;o  
itlj t,arttextban.  

9 . Az uttUrűtunek irúnyitaat °dunk  az  Unnopayokro  fa3~► 

oziilű inú11ő felaclatok&oZ4  aaaalőkhoz*  €50 ki3votkozo-  
tcoQn cilenűrizzilk az o3,5rohaladdota órtőkoljtik a  
feladatok v  vd;rohaj tú, : út,,  

6. Fiweloamel kioc:rjUtc, ó.a folbac ;núljuk navolSman..  
kdnkban a napilapok *  a pedackiai cajtő +aiktsoit,r.  
tanut.lm.inyait, a rűdiő c5o tcslov3.ziű addoait* amelyek  
a  psaociczliota Unnepcintc novolő IzatüodhoZ majttxnak  
Oftá.toó3ot.  

1960. november 30*  

OWN O .s  
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ajamL^.^,i't.;o  

-r~ C   () l0"  

  

A2 ríprilioi n^val "of "rtel:co3at  

h a t  a r o ű a t a i  
= G 	c 	 

1. A pedzccígiai ax.oci;o3.4;yi.a ~cídnaoreit vúltozator;an  
igyct.a^i.int: t~lz{~oovkforr~,í36 r.ux:I.unL ooxtIn  a1? ~a1r~^ai. 

2. A coalilc3 k.alturaic ~ril:°~,nc;~.cti t  ,pölit~.I-ai d  CrkU l-~ 
coi ozint;;c;t a Cuoc~olv~,ia ecLitüc=0411tt2 a1a poaa,bban  
fo 1t,.rjc- 9  o a novcl:obca ozt jobban fiLyclembc vcoz-
osLi. 

 

3. Az  if juo4g leirőben a osabad idő faltiaoniőZloa inmate.  
ksbzún;íban 

 
in  vc3gzíink Sti2ogilatCtItat.  

4. A tanulúl ozemc:2;,tia6c a.1akit6ocInat., fcj1coztőcénak  
ozaciolúciai ucozcfs..geLo+eit a2,apoca04an ruor.on kö-  
votjUk4  

5. Ast aI>t;vi 't~ #atv" ozoo3eritglat icőnyosők vizogdlo4 ,  
tarra 3n ,konc?  o* fosdi ttntc,.  

• * 4► . •  s  .  r  i « 0 1969. etwilio 22«  ,► 

•• fl 0G ► •»  
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Nam43` Statioztikta1, Zoobkü,tyv,F  KOzca2doc3ki do Jogi  
Kiad6 1966. 168,,ta.  

2. V1,.L. Tanterv 6o Utaoituta. Tt2nkiStlyvkiad6 1,9t'i2, 4;a. r  

3, DC Dur6 .. Dr. Heloron `. Dr. Radnui t ? €3a lS3dlSn do revs.  
Iéolclaktan. Tanittimvkiadá 1965, 340,  

4,:r U4  t3 .  i  39.a.  

5. 4gtaotont Gyarcy / Podagógia 2:a Tanktfnyvkiad6 1965..  5600.  

6. U. o. * 67000 

7, lotnki Foram  t Pad€sgdgia do sessi016gin, Tanu3.tridoyak a  
savaltf t3tadamdayak kOr6b51 0  Attptd6r.ilai  
Kltadd 1363. 242.0*  

8., U,, °. 27400.  

g. Haire Mhsaon t Posaiaholdgita vezetüknok. Lazőgazctao6gi  
Klad4 1969* 114.00  

10. Aeooton Lyürcy t A kUsUoodgi navvldo dn az  uttUrúmozca.  
~. Sse;ooita1i€ata MOveido Ktitayvtúr€a 53.  

TrankOnyvkisdtS 1952. 22. o..  

A.3z. karook3 g  Bovrv.l6aaElm62ot1. r.ilvei II.  A o2caolali,tta  
Padag661 Wayv tdra « TankOnyv ila d 6 1965.  
64.o*  

12 Kordoo Laj ©o tBlőszá * Haire Mason  lozicaholvgia veoa-  
tdknak a. dabs.  Lozagazdaoúgi Y`icdG  
1969.  7.04  

13. Ii+asodiis Menlo a A vezatds tadam164Ya.  hot 	Irodalom  
1964. febrtadr 29..1 as *  

14. Darvas /Mom('  t V. K. V',► boaaámo16. Kt3zncaveldo 1951. fobs.  
ruar 1-i oz, £3i, . 0 ..  
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15 0  Rendtnrttla az iílta lt:noa iaka3.dk vn agimndBi'uamak azdmfi*+»  
ra. Tant:t3nyvki:ad6 1964. 13.o.  

l;ú. Lmka!a~.~entco t 	Vcílogatott podagóglai tanulmdaytk. U S Ma- 
tzar  rdtyvkiadti 1950. 151.0.  

17! Pataki Peranc s Navfl1óoGtgyilok do  a am00.o1661a. Tdroad,al-  
mi úp+0ol°  196Bs I3..oz. 02.0»  

104  Vwaehegyf. Qytirgy t V3$ogd1at a gyormak tdroaakiiztiarrdmi  
óletdnek txlaku26a6r6i. Tanulsuilv okt a nave..  
26otudoméayQít. ktir6b3i Akud6ralC[#. Ei.add  

1963. 282.0.  

19• 140.# 202.00  

20*: U.a.. 28340.  

214  U„t3.. 300. o.  

22. tervi ?crane  s A kUzzioa6g ozorkezoto óo 16mkE3re. ' lot  
do  Tudomdr.ay 1960. VII. 5. oz. 1256.a.  

t°croatOn Geirgy s  Podagd€;ia 10 Tankdayvkifldá 1965. 604 a„  

24. U.0.. 230.0.  

25 116mC3th Kd1tt6n 3A 'bawled  ozam61y#.r3dg nozitspaol6gitxi mag..  

tomarórsoR A ázegedi. JATE Navn26otudaWnyi  
6o I63.aktrzni Irztóz+atábon k6oeiilt dizxbzar*  

t ~úoift II. 1965.  

A aoocialieta 1akö3.uvo-zot6cr61. t3ttmatat6 iako2aigaagat6k  
áo feliigye.ldk r6ug6r+a„ Tanktio ;,yvtsla+.d6. I969.  

A t+errrazeril n+cvelúmunkro fo~ loczt.c;~tto az  fiattatl~iaaoo ink+~16 - 
ban.  ~vdhb  tópzéai oag6d4nY0G. U:1'./. .19f 4.  

Az  iotal:ave. ctca nalany iúűazorü k6rd6.00, Tcxvúbbk00601  
vitaanyag. a. P. I, . 1963.  

Dr.  Dun')  %ajon► t A azem6lyiQ6g.►mogictm'ar60 htvatdotadat»»►  
alakit6 hatdodnak vizogdlata. Magyar Pea..  
aho1 sciai Gzemlo i. 1967« 4.0z.  

Dr. Women  láo23ő t Apodacógiai nosioholdgia nlapk6rd6-  
ea.  Ttrnk0agvklad6 s  1968.  

Kim  Gyula t Az  i.garcötd a poiláagrguokUzUouégbon. iodnm6-  
euo Szakosarvozot. 1966.   

H. V. Y.uza4.na  t A riodag6g3.ai ketp0006gok  kia3ckuldon . Tarr 
kOtyvcfad6 0  19 

 

1,:ai*.aren ko 6I'3 a mai ia:skola. T33a#llttldrjyt7k 132karonko /1*(2a0
/
-- 

M ~.  
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Slat  rendszerónok i.okoltai al,tralraaztioú-  
rdl*  Tanki.ityVki.actó, 1964,  

Dr• bajssik I.t,oz3dJO6 + Pataki rerQnc s A novalc:Qi eredw 
a6nyvlse ra1Qt m~~is~ zcrtrax~, kórdóo©l.. 
U,1',, i • ~ ~965.  

giklr5ovőrii Winder Koren rattan  = As  ci3talúaaoa iskola  
tartalmi t4vfihbtQj lecztóoénQk főbb kórd6-  
Gcia Tankilryvkladó* 19620  

P,livcl.5c3ózaücJ#. Msalastőrtum Nacycsr Ko .r~nni.ota Tf jucki  
Ssi3votods # A Wei3oac1cl nevelős ln:111;7c1-  

as  atalánoo 1aso2ákbcxt• Tt1X1kOnyvki-  

s 19C1:.  
Nouol.őt.+eatüYeti agyoós kftStalaóci nevQióo. Szerae3vótyek•  

04,x',1., I9650  
Pedaecuo Szakszervezet Elndko6co t Jolontcla as  loko].oi.  

6let dBmo.t€rdtl7mut3dra,r  Padracc►cuaok Lapja,  
1969. 7460  azúu  

Ponca  Lúntlá As igazgató val,óbaa ves,otá lceyoa,, Mane-  
volif°* 19690 4  Mos.  

Fsbkuofal. 	Pdlyovál.agstó tatulc3k púlyovál.aoztúei  

őrQttedgn. ragyar Pszleholóc$a3 Szom1.o, . 

19670 20=.  
Sao L,► Rubinstein = A pazlahtilágix fe j l.útlt3tae,► TunkCiryv~ 

kiadd, 1967.  
Kzakelesks Xstván e A tanulók órtőkalőse 60 ons,túlyazd4.  

sa. e. R.1.. , 19640  
?Alta  Gy►Orgy xDomukr4c1a  as  lakol.fitan. Kt3sreve?.óa 1969.  

2.ostimo  

ad  
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1. A t" ryi fclt6telelt ..000eeo.e  
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3. A ozeraél;Ji feltc:telek o o . .... o  
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• 000e0000 l. ~ e  oldal  
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2. A vezetéo otiluora 	 22. oldal  
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4. Torvaz©rüo6 ;  a vezotécben. Az iakola  

muníuztorvo mint a nettag6gia ►i iatúafok  

	

érv6nuooül6o6nek eaűkúze    28. oldal  
5. Szcrvez6o 9  ozorvc.,cttoc;g mint az orc d- 

G. Az cllcnűrz6or61 	 A.....••0ore•.eo 34. oldal  
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k6rd6oci .o , 0 00 •••••••••••••••••••••.•.. 36. oldal  
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3. A pedacúcuc ozemélz,io6L;e .. •,.,..•..... 83. oldal  
4. A coonortoc éo a differenciált oktntáo 83. oldal 

• /.  

rncnueaf3c:~,,* biztoC3it6I.a .ss..e.o••...sor. 29. oldgRl,  
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Profes.5zor 	vtárs  !  

Mellékelve 	D. KoV 2es Sándor "A peúagó;iai hatásfokvizsgálata egy  
nevelőtestületben"  

citnü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni sziveskedjék. Legyen szabad 

Professzor Elvtárs szives figyelmét felhivnom tanács;ilsiink ama határozatára, amely a birálat 

elkészitésének és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számított harmadik hónap 

utolsó napjában állapította meg. 

A mellékelt értd.ezést a birálat dkészitése után sziveskedjék átadni tanszéke könyvtárosának 

tárba vétdvétd és a könyvtárban-való elhelyezése céljából. 

Szeged , . 196;. november 12. 
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