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BEVEZETÉS  

A II.-világháboru befejezése után, mintha az emberi-

ség egyszerre  akart  volna jóvátenni mindent, amit korábban  

elrontott: meghökkentő gyorsasággal alakult át az emberi  

környezet, széditő tempóban fejlődött az élet. A teremtő,  

alkotó emberi géniusz elképesztően rövid idő alatt csodá-

latos dolgokat vitt véghez. Akülánböző forradalmak hatása  

alatt —amelyek szerte a világon szinte  egyszerre érintet-

ték a tudományt és technikát, a kőzgazdasági viszonyokat és 

politikát, népesedést és társadalmi szerkezetet-, a,J
~~
ét  

ujjáteremtette önmagát.  

A "gyorsuló idő" sodrásában nemcsak a tudományok  

rohamos fejlődése, azok releváns differenciálódása, a tech-

nikai.forradalom jelentették ujat, hanem az is - és ez ép-,  

pen a fejlődés természetes következménye - hogy uj iskola-

rendszerek jöttek létre. Az elmult 20 esztendőben a nevelési  

rendszerek olyan sokfélesége, olyan széles skálája fejlő-

dött ki  szerte a világon, amilyen még nem volt az emberiség  

történetében. A néhány századon át szinte statikus állapo-

tot mutató európai oktatási  rendszerek, amelyek mélyen be-

lesüppedtek a feudalizmus agyagsarába, beleszédültek a row  

hamosan'kapitalizálódó, ipari hajszát teremtő profit- és  

- extraprofit-éhségbe, alig léptek előre a két világháboru•  

előtt és után, hiszen Európa népei a századforduló után • 



vagy már kardot köszörültek a világpiacok birtoklásáért, 

vagy még éppen sebeiket gyógyitgatva, de már a revánsra. 

készülödtek. . 

1945 után jött el az az idő, amikor - ugy látszik -  

a megosztott világ spontán békevágya egyformán a kulturá-

lódás, az iskolázás, a müvelődés felé fordul. Kétségtelen, . 

hogy a haladás objektív tényezői nagy szerepet játszottak 

az emberek tanulási törekvéseiben, hiszen sok országban . 

legalábbis megkétszereződött a tanulók és egyetemi hallga-

tók száma. A szocialista országokban pedig - ahol a dolgozók 

esti iskoláival soha nem látott módon megsokszorozódott a 

tanulók, a müvelődni akarók száma, félreérthetetlenné vált 

a humanizálódás igénye. A müvelődés, a tudás világából ad-

dig kizárt százezrek természetes elindulása a kultura magas-

latai felé azonban beláthatatlan problémákat indikált. 

Aránytalanul megnőttek az oktatási költségek, megoldhatat-

lannak látszó gondként jelentkeztek a tanterem, pedagógus- 

hiány. 

Az egyes országok, akülönböző nemzeti nevelési rend- 

szerek gyors fejlődése óhatatlanul és hamarosan számos hi-

ba forrásává vált, hovatovább mind sürübben a válság jele-

it mutatta, mert a társadalmi fejlődés - és az oktatási 

rendszerek üteme nem bizonyultak azonosaknak. Természetesen 

számos más tényező is közrejátszott az oktatási rendszerek 

lemaradásában vagy egyenesen kudarcában, mint pl. az anya-

gi eszközök hiánya, a kapitalista országok fegyverkezési 

törekvései stb, 



Ilyen előzmények és a nemzetközi oktatáspolitika 

jelenségei magyarázzák, hogy 1967 októberében az USA-ball.  

a Virginia-állambeli Williamsburgban konferenciát rendez-

.tek az oktatás világválságának témájában. 

Gerald Reed/, az Amerikai Összehasonlitó Pedagó-

giai Társaság főtitkára a konferencia feladatát igy hatá ► 

rozta meg: "A konferencia feladata volt diagnosztálni az 

iskola világméretű válságának természetét, okait, kilátá-

sait és ajánlásokat késziteni mind nemzeti, mind nemzetközi 

szinten a válság megoldására". 

A világ nagy pedagógiai szaklapjai azóta is felve-

tik, vitatják a kérdést: "Valóban létezik nevelési válság?" 

Coombs Ph.T.: "The..World Educational Crises.- A Systems 

Analysis c. művében /Oxford University Press, 1968. 1-241.p./ 

meggyőzően válaszol a kérdésre és a válság gyökerére négy 

pontban hiuja fel a figyelmet. "Az egyik  ok - mondja - a 

nevelési igény megerősitése, amely szinte elöntötte az is-

kolákat ás az egyetemeket. A második  az eszközök.sulyos hiá 

nya, ami akadályozza az oktatási rendszereket abban, hogy 

megfeleljenek az uj követelményeknek. A harmadik  a rendsze- 

rekben rejlő tehetetlenség. Innen  van az a nagy lassuág, 

mellyel belső szerkezetüket a külső szükséglethez igazi- 

tótták még olyan esetekben is, amikor az erőforrások elég-

telensége nem is indokolta volna azt. A negyedik  ok pedig ma- 

gának a társadalmi testnek a tehetetlensége, amely a hagyo 

a/ Reed, G.: The Worl Crises in Education: An International 
'Conference. Issue of the PHI-Delta Kappan, • 
December 1967. 	. 



mányok, hiedelmek, értékrendszerek és intézmények béklyói-- 

ban:..képtelen:nék mutatkozott oktatását és kimüvelt személyi 

állományát a nemzeti fejlődés érdekeinek megfelelően.hasz 

nosita.ni." 

E dolgozat a maga lehatárolt keretei között a fent 

vázolt és az oktatási rendszereknek j a világban megmutat-

kozó válsága gondolatának'felidézésével nem kiván mást el-

érni,.mint indokolni a téma fontosságát, a felvetés jogos-

ságának időszerűségét. Rá szeretne mutatni, az oktatási 

koncepciók legpregnánsabb vonásaira, .különbözőségeire és 

a fejlődés tendenciáira. Arra törekszik, hogy a más és más . 

társadalmi talajon kibontakozó oktatási és nevelési struk.. 

turában formailag megmutassa azt a gazdaéági alapot, amely-

ből ki- és felnő egy ifjuságot formáló oktatási elképzelés, 

de ugyanakkor.és párhuzamosan ujra meg ujra utalásokat te-

gyen azokra az oktatás tartalmát meghatározó filozófiai 

ideológiai inditékokra, amelyek fejlődés vonásai politikummá 

fejlődve szilárd meghatározói lesznek. . egy ország oktatás-

politikai törekvéseinek... 

Nem véletlen ezért.a kiválasztás az itt kiemelt és 

bemutatásra szánt országóka.t illetőleg. Annak a 10 ország-

nak oktatásügye, amely jelen vizsgálódás tárgyát képezi, . 

bár mindegyike valamilyen szokatlan, uj jelenséget, okta- 

tási szerkezetet, néha bizarrnak látszó elképzelést kiván 

illusztrálni, mégis azok mind pozit.vumaik, mind extrém 

megnyilvánulásaik negatívumaiban, a társadalmi követelmé- 



nyekhez igazodás jól-rosszul értelmezett szándékaival, 

de a tudományos fejlődéshez való felzárkózás valamilyen 

igényével keresik, kutatják a holnap iskolája kiformálá-

sának járható utjait, 

' A hivatkozott országok kismonográfiái talán.mélyeb-

ben meritenek a történelmi mul -tból, de azzal a  megfontolt  

és előre tervezett igyekezettel, hogy rámutassanak korok 

és emberek, eszmék és eszmeáramlatok oktatáspolitikát for- 

máló hatásaira. A kereszténység terjedése, a reneszánsz, 

a.reformáció és ellenreformáció eszméi mihd-mind döntően 

hatottak a különböző országok és - népek iskolarendszerének . 

fejlődésére; mint  ahogyan a francia forradalom eszméi nyo-

mán az európai forradalmakat megtermékenyitő gondolatok is 

mélyen determinálták, .eszmei és érzelmi telitettségükkel 

tömegméretüen fascinálták a tudomány munkásait - köztük a 

pedagógusokat is - ., például az 1848-49-es magyar szabadság-

harv idején. /Nem is beszélvén a már 1848-49-ben megszüle-

tett és 1868 .. XXXVIII.tc.-ben törvényerőre emelkedett 

Eötvös-féle koncepcióról./ 	. 

Néhány országnál éppen a sajátos nemzeti oktatási 

struktura kialakulását motiváló specifikumokra kellett rá- 

mutatni történetileg, igy az angoloknál az ipari forradalom-

ra,.a. Szovjetuniónál .a Nagy Októberi Forradalom hatására. 

Egybehangzóan minden országnál erőteljesebb hangot 

kapnak a dolgozatban a tartalmi felépités problémái, az , 

egyes oktatott tárgyak óratervi arányai és tartalmi  mélysé-

geinek olyan természetű vizsgálata, hogy azok mennyiben kép- 



viselik a korszerüséget, hogy milyen mértékben.sike.rült 

bennük a hagyományos művelődési anyagot a természettudo- 

mányos müveltség.alapelemeivel az általánosan képző egy-

séges iskola képzés.anyagává.avatni. 

Szükséges szólni még arról ., hogy az oktatási struk-

turák vizsgálata nem fogja át a képzés egésze területét, 

tehát az . iskolát megelőző kor kérdéseivel, de magával az 

elemi foka képzéssel sem foglalkozik, illetve az utóbbit 

csak érintőlegesen, olyan mértékben kezeli, amennyiben az 

a ráépülés, az oktatási folyamat bázisaként szervesen il-

leszkedik a strukturába, pl. az NDK horizontális 12 osztá- 

lyos koncepciójába. Egyébként. a 11-12.életév ., a "kiválasz-

tás" éve a kiindulópont ., mig a vizsgálóadás másik pólusát 

a 18-19. életév, a középfoku.oktatás befejezése, illetve 

a. felsőoktatás kezdete jelenti. A csatolt óratervek és ók-

tatási diagramok időben és oktatás-térben - minden ország 

esetében - ezt a képzési egyenest vizsgálják és ezt kiván..... 

ják illusztrálni. 	. 

Némely ország esetében -- ugy tetszik - terjedelme-

sebb az anyag más országokhoz hasonlitva, ez azonban sem-

miképpen sem valami értékrendhez való viszony .itás eredmé-

nye, hanem mint az NDK és NSZK .,, valamint Ausztria esetében 

látszik'- hazánknak az emlitett országokkal való többszá - 

zados együttélésére. vezethető vissza. A közös iskolaügy 

felfedezhető nyomai oktatástörténeti szempontból is  hasznos 

konzekvenciák levonását igérik a megfelelő tanulságok egy- 

idejü,gyünáölcsöztetése mellett.. 	. 



Végezetül a dolgozat összehasonlitó része szeretne 

néhány olyan.végkövetkeztetést összegezni, amelyeknek in- 

• doklása a kismonográfiák tartalmi értékelésében már. benne 

foglaltatik. Nem szándéka az értekezésnek sem.pedagógiai 

egyértelműségek recitálása, sem valamiféle látványos jóvő-

századi "Satellit-iskola megrajzolása, kiformálása. Sokkal 

inkább törekvése lenne egy-egy ország oktatásrendszeréből 

olyan haladó vonások: kiemelése, nyers felvázolása, amelyek 

gondolatébresztők lehetnének a mi viszonyaink között, vágy 

amelyeknek transzponálása disszonancia nélkül illeszkedhet~ 

ne bele szocialista iskolarendszerünkbe. 	. 



II. 

SZOCIALISTA ORSZÁGOK  

/ Kismonográfiák / 



SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

Szojuz Szovjetszkih Szocialiszticseszkih 

Reszpublik /Sz Sz Sz R/. 	. 

Terület:  22. 402 200 km2 	 . 

Lakosság:  226 253 000 fő 

.Államforma:  szocialista szövetségi köztársaság 

Népek: orosz 	. 54 	.% azerbajdzsáni 1,4 % 

ukrán 17,4 % ö.rmény 1,3 % 

belorusz. 3,7 % gruz 1,2 % 

üzbég 	. . 	2 ,.8 % litván 1, 1 % 

tatár 2,3 % moldován 1,0 % 

kazah . 	1, 6 % zsidó .1,0 % 

finnugor 1,4 % lett 0, 7.% 

csuvas 0,7 % 

tadzsik 	. . 0, 6 % 

türknién 0,5 % 

dagesztáni 0,4 % 

kirgiz  0 , 4 % 

baskir 0,6 % 

oszét 0,2 % 

csecsenc . 0,2 % 

.mongol .0 , 2 % 

egyéb 	5  % 
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I. Az oktatás történeti fejlődése  

Egy ország oktatásfejlődésében korszakot megje 

lőlni mindig kicsit erőszakóltnak,..önkényesnek látszik. 

Maga az illető ország, annak avatott tudósai is élénken 

vitatják a fejlődés. egy-egy szakaszának lehatárolását, 

és igy van ebben a.kérdésben a Szovjetunió is. Mindazon- 

által sziíkséges, hogy időrendileg csomópontokat keressünk, 

majd az egyes. szakaszokban megragadható fejlődési vonáso-

kat bizonyos, éppen a periódusra jellemző vonásai alap-

ján, valamilyen értékrendbe illesszUn,k. Minthógy ez a 

periodizálás ma is erősen vitatott téma a Szovjetunióban,. 

csak az egyéni támpontkeresés maradhat jelen vizsgálódá-

sunk módszere. 

A Szovjetunió iskolarendszerének . fejlődésé.t vizs-

gálva, a multra való visszatekintés igényével élve, két 

ut kinálkozik,járhatának: 1.. A Nagy Októberi Forradalmat 

megelőző idők oktatásfejlődésének felvázolása. 2. A szo-

cialista forradalmat követő időszak közoktatásának ábrá- 

zolása . 	 . 

1. A cári Oroszország iskolapolitikája /1.054-1917./ 

Az első fellelhető oktatástörténeti adatok utó_ 

lása alapjánl/ már 1054-ben történtek kezdeményezések 

A földrajzi és etnikai  adatok a Nemzetközi Almanach 1967 

/Szerk.: dr.Rádó Sándor/ kötetéből 928.p. valók. 



iskolaálapitásra. Jaroslaw fejedelem a kiewi nagyherceg-

ségben foglalkozik először kolostori iskolák alapitásá-

val; kevés eredménnyel.. Az elkövetkező századok ilyen 

irányu és igen gyér kezdeményezéseihez viszonyitva for-

dulópontot jelent kulturtörténetileg a Romanow-házból 

származó Fedor Alexejevics törekvése, aki 1679-ben.Moszk-

vában akadémiát alapit. Maga a gondolat: intézményesiteni 

a tudás megszerzését - már első lépést jelent az iskolák 

felé. Mégis Nagy Péter cárt kell olyannak tekintenünk,aki 

nyilvános iskolák létrehozására törekszik. Igaz ugyan, 

hogy az. 1700 és 1716 között alapitott speciális iskolák 

a hivatalnok- és tanitó-, a mérnöki és tengerészképzés 

intézményei voltak elsősorban, de mellettük már jócskán 

alakultak általánosan képző latin-görögiskolák a püspö-

ki székhelyeken, városokban. Ez utóbbiakban - mivel ta-

nitók még nem voltak -.,.a tengerészeti iskolák legjobb 

növendékei tanitották az aritmetikát, geometriát és geog 

rátiát. Ezek az iskolák kifejezetten a nemesség és híva-

talnoki kar gyermekei számára létesültek. Csak jóul ké- 

sőbb, de még mindig Nagy Péter cár uralkodása idején szór-

ványosan és csak a városokban a népoktatás is szóba került. 

Jelentős lépésnek kell tekintenünk a haladás mesgyéjén 

az 1731-ben Szt.Pétervárott-lé .tesitett kadétiskolát, az 1755 

ben életre kiivott első orosz egyetemet Moszkvában, éppugy 

azt a. 2 gimnáziumot is, amelyeket Erzsébet cárnő alapit .ott . . 
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Ezen intézmények azonban-változatlanul csak a kiváltsá-

gosak iskolái maradtak,  bennük a hatalmat bitorlók gyer-

mekeinek biztositották az utűdlás, az állami vezetésben, 

állami hivatalnokoskodásban való elsődleges jogot. 

A cári Oroszország iskolafejlődésének második 

periódusa II. Katalin cárnő 1775-ben kiadott rendeleté-

vel kezdődik, amely ediktum az általános népoktatást a 

városokban egységesen törekszik megvalósitani. A rende-

lethez szorosan kapcsolódik az 1786-ban kiadott oktatás-

szervezési terv, amely  most már kidolgozza a 4 osztályos 

iskola egész tantervi anyagát. Tárgyai: vallás, orosz 

nyelv, földrajz, matematika, fizika, természet rajz, 

keresztény erkölcs, latin, szépirás és rajz. Fenti isko-

latipus mellett kétosztályos iskola is létezett, amely-

ben csak irni, olvasni, számolni és rajzolni.tanitották, 

valamint a vallást és keresztény erkölcsöt oktatták. 

I. Miklós.trónralépésével, 1825-ben kezdődik az 

oktatd.s fejlődésének harmadik periódusa. Noha az iskolák 

változatlanul alacsony szinvonaluak, az oktatás mégis bi-

zonyos mértékben pozitiv jellegünek mondható, mert a ki- 

sérleti reáliskolák felállitása, as szakiskolák szervezé-

se ehhez a korszakhoz kötődik. -A reáliskolák azonban nem 

válnak be az idők folyamán Elsorvadásuk következménye„ 

hogy a későbbiekben humán gimnáziumokká alakulnak át. 

III. Sándor cár pedig már nemcsak kiterjeszti a gimná-

ziumok szervezését, hanem hovatovább 1882-ben leánygim-

náziumok felállitásával kivánja a nőnevelést hathatósan , 

támogatni. 
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Nem véletlen, sót nagyon is törvényszerűen bekö-

vetkező társadalmi jelenségek magyarázzák az oktatás el-

hanyagol .tságát ...A. népelnyomó .. cári uralom mindent megtett 

a tudatlanság állandósitásáért. "A gyakori parasztfelke-

lések, az érlelődő forradalom késztette a cári kormányt 

- a XIX. sz. 60-as éveitől - iskolareformok végrehajtásá-

ra. Lenin szerint lépések voltak ezek a feudális monarchi-

ának burzsoá monarchniává való átalaki •tására`,, /2/  

Azok az iskolareform képében jelentkező engedmé-

nyek, amelyek nyomán bővült az elemi iskolák hálózata 

különösen a falusi "önkormányzati" /zemsztvo/ iskolák 

és középiskolák száma-, alig tekinthetők másnak, mint 

kompromisszumnak a hivatalos hatalom és annak saját hábor-

gó lelkiismerete  között.  Fenek tudható be többek között 

az is, hogy a falusi iskolák ellensulyozására erősitették 

az egyházi iskolákat, noha ez- utóbbiak jóval gyengébbek-

nek bizonyultak eredményességüket illetően. Beszéljen er- 

ről az a tény, hogy az 1905-ös forradalom idején az egyhá-

zi iskolák már 46, 5.%-át tették ki az összes iskoláknak. 

Mindezek ellenére a századforduló még mindig olyan köz-

oktatási állapotokat mutat fel Oroszországban, "amelyekben 

az ifjuság.4/5 .-e semmiféle oktatásban sem részesült". /2/ . 

A cári viszonyokra mi sem jellemzőbb más, minthogy 

az első világháborut megelőző időkben sem lát napvilágot 

az iskolázást egységesen rendező törvény. Hogy milyen 41- 

lapotok uralkodtak az oktatás rendezetlensége folytán az
. 
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az országban azt az 1911..évben megjelent hivatalos sta- 

. tisztfika adatai dokumentálják. Az egész országban 89 282 

elemi iskola müködik 5 409 695 tanulóval. Sulyosbitó kö-

rülmény és a nők kulturális lemaradására, az analfabé-

tizmusrá jellemzően az össztanulők között csak 1 729 646 

a leánytanuló. A középfoku iskolák helyzetét is jól'il-

lusztrálja a statisztika. Az idézett évben Oroszországban 

1026 gimnázium'és 202 reáliskola müködött. Mig egyfelől 

sok a középiskola az ország összlakosságának csak 2 %-át 

kitevő nemesség számára, ugyanakkor elenyészően csekély 

az általános művelődést megvalósitandó, a nép felemelkedését 

céltő remények táplálására. 	. 

2. A szocialista forradalmat követő időszak közoktatása 

A cári Oroszország oktatáspolitikájának érintése-

kor Lenin a következőket mondotta: "Az emberek a tudásból 

válaszfalat emeltek, amely akadályozza a. dolgozókat az 

előrehaladásban; ezt a válaszfalat el fogjuk söpörni. ." 

/Lenin müvei, ,26. köt.-- Budapest,- 1952.Szikra, 486.p../ 

Lényegében Lenin :.ezen gondolatai inditották el a győzel-

mes Októberi Forradalom. után azt.a megujulási folyamatot, 

- amely az. iskolákat a.n.épiskolától fel az egyetemig demok-

ratizálta, s azokat valóban a nép iskoláivá tette. .."Egy-

ben a burzsoá osztályuralom megdöntésének és a társadalom 
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osztályokra való tagozódása megszüntetésének eszközévé 

változtatta". /Idézet Lenib OK/b/P program-tervezetéből./ 

A lenini oktatáspolitikai koncepció megvalósu-

lását olyan hatalmas mérföldkövek jelzik, /3/ , mint a ne-

velés ás oktatásügy állami kézbe való átadása /1917. de-

cember 15./; mint az oktatási és mifvelődési intézmények-

nek a Közoktatási Népbiztosság hatáskörébe utalása /1918. 

jan.5./; mint az egyház elválasztása az államtól és az 

iskolák elválasztása az egyháztól /1918.jan.21./; mint 

a.koedukció bevezetése minden tanintézetbe /1918 tavasza 

mint az analfabétizmus felszámolásának programja /1919.. 

-dec. 26. /. 

Ez utóbbi esemény.előtt azonban 1918. ,október 6-án  

az orosz nép életében először -.iskolatörvény született, 

amely az egységes munkaiskola megteremtéséről intézkedétt. 

Az egységes munkaiskola /semiletka/ 2 fokozatu 

volt. Az első fokozat..ötéves, majd négyéves tanulmányi 

idejű volt 8-13,' illet 8-12 éves tanulók számára. A máso 

•dik'fokozatot élőször négyévesre tervezték,' később öt-

évesre formálták 13-17, illetve 12-17 éves serdülők szá-

mára. /4/  Ehhez kapcsólódott., azaz erre.épült fél a szak-

oktatás. Az.1.918-as oktatási koncepció legfőbb célja volt 

mindenekelőtt az iskolák helyes demokratizálása és az ál-

talános.müveltség alapjainak lerakásán tul, a politech-

nikái alapozás és a munkára nevelés. Párhuzamosan a váT 

zolt .oktatási feladatokkal jön létre 1930-ban az általá-

nos és kötelező oktatás bevezetése, később 1939-ben va- 



-16-- 

lósággá válik a városokban a 7 évfolyamu oktatás. Bár 

a XVIII.Pártkongresszus 1939-ben elhatározza a kötele- 

ző 7. évfolyamos oktatás megvalós'itását a falvakban is, 

ugyszintén az általános középfoku oktatás megteremtését 

.a városokban, a közeledő és hamarosan kirobbanó háboru 

meghiusitja a nagysze.rü terveket. Csak a háboru befeje-

zése után  1949-ben  kezdődhet el az elképzelések kivite-

lezése; a gyakorlati megvalósulás viszont csak 1951-ben 

tekinthető  befejezettnek. 	. 

Az 1951/52-ben ujra rendezett iskolaszervezet 

felépitése 4.+ 3 = 7 .évfolyamos Volt, amelyhez 3 éves 

középfoku képzés kapcsolódott. Ez az elképzelés a 10 év- 

folyamos koncepcióval 1958-ig tartott. 

II. A mai politechnikai munkaiskolák kifejlődése  

1. Az iskola és az élet kapcsolatának megszilárditása  

Az SzKP KB és SZU Minisztertanácsának 1958. de-

cember 24-én hozott törvénye lényeges tartalmi változást 

és formai, strukturális átalakitást vezetett be a Szov- 

jetunió iskolarendszerében. Előnyei a korábbi koncepció- 

hoz viszonyitva az alábbiakban foglalhatók össze: /5/  

a/ megvalósitja az általános kötelező 8 osztá- 

lyos iskolázást; 
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..b/.megszünteti a korábbi 7 osztályos iskolában 

már nyomasztóvá vált tulterhelést; 

c/ megnyitja az ifjuság előtt a szakmai képzés, 

szakmai tevékenység, valamint a továbbtanulás 

távlatait; 

d/ emeli  at  áraszámokat és ezáltal jobban elmé 

'lyitve és kiszélesitve az egyes tantárgyak tan-

tervét, biztositja a kedvezőbb anyagelrendezést; 

el  alapvető ismereteket ad'a legfontosabb terme-

lési ágakról, valamint általános technikai 

jellege készségeket alakit ki a műszaki miivelt- 

ség segitségével; 

.f/ az oktatás és a termelőmunka ásszekapcsolásá- 

val megteremti a középfoku munkaiskolában az 

általános'és szakmai műveltség szintézisét .  

Az 1958-as . oktatási koncepció iskolatipusai: 

A. Óvoda /Gyetszkije szadi/ 3-7 éves koru gyermekek részé 

re.' 	. 

B. Nyolcosztályos iskola; nem teljesen középfoku általános 

képzést.nyujtő pol.i.technika:i munkaiskola /Nyepolnaja 

szrednaja obscsaobrazovatyelnaja trudovaja politechni 

cseszkaja skola/ 	. 

Feladata az általános és politechnikai müveltség meg-

teremtése-; a tanulók közhasznú tevékenységének megszar- 

vezése; a munka megbecsülésére és szeretetére való ne-

velés megvalősitása. 
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A tanulók iskolakötelezettsége a betöltött 7. életév- 

vel kezdődik. 

C. Termelési oktatást nyujtá középiskolák /Szrednaja skola 

sz proizvodsztvennim obucsenyijem/ A  tanulók  a 3 éves 

középiskolai képzés folyamán az általános műveltséggel 

együtt szakmai képzést is kapnak .a népgazdaság valame-

lyik területén. 

D. Általános képző e.ati/ill. műszakváltásos/ középiskolák 

'/Vecsernije skoli, szmennijé skoli./ 

Ez a tipusu iskola a munkás- és falusi ifjuság iskolája. 

Hároméves azok számára, akik befejezték a 8 osztályos 

.iskolát éJs a termelőmunkába léptek. A tanulók itt kö-

zépfoku képzést nyernek érettségivel és meghatározott 

szakmai továbbképzéssel. A. tanulók heti vagy napi mun-

kaidőkedvezményt élveznek. 

E. Szakmunkásképző iskolák /Professzionalno-technyiceszkije 

ucsiliscsa/ Más néven: szakmai-műszaki-tanintézet azok 

részére, akik a 8 osztályos iskola után iparitanulók 

lesznek és szakmát tanulnak. A városi iskolák 1-3 éve-

sek az egyes szakmák szerint, mig a falvakban ugyenezen 

iskolák 1-2 évesek, 

.F. Technikumok és más:szakiskolák /Szrednije specialnije 

ucsebnyije zavegyenije/.A 9 osztályos iskolára épül; 

benne az általános, egyben specializált középfoku szak-

mai képzés 4 évig tart. .. 	 . 
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2. Az általánosan képző kötelező középiskola megvaló-  

sitásának utján/6/  

A Szovjetunió mai általánosan képző középiskoláját,  

amely termelési ismereteket nyujtó politechnikai munkaisko-

la, az SzKP Központi-Bizottságának-1964 lugusztusában hot,  

'zott döntése hozta létre-. A korábbi 10, illetve 11 osztá-

lyos munkaiskolát a SZU Minisztertanácsának rendelete 1964.  

szeptember 1-től 8+2 osztályos iskolarendszerré alakitotta  

át, a termelési ismereteket nyujtó politechnikai munkaisko - 

. la jellegének hangsulyozótt fenntartásával. Ez a koncepció  

fokozottabban. törekszik az általános, a szakmai és politech-  

nikai képzés helyes arányainak megvalósitására és egyben  

megállapitja, hogy a korábbi_ elképzelés sok iskolában, ép-

pen a megfelelő feltételek híján, nem tudta a kívánt ered-

ményeket elérni. Az SzKP KB és a SZU Miniszt ertanácsának  

1966. novemberi határozata "Az általánosan képző munkaisko-

la munkájának további javitásáról" olyan további perspekti-

vát jelöl ki, miszerint a XXIII. pártkongresszus intenciói  

a.la.pjén 1970-ig a..  kötelező középfoku oktatást meg kell va- 

lósitani. 	 . 

A szovjet iskolarendszerben a nem teljesen középfo-

ku általános képzést nyujtó politechnikai munkaiskola 4 al-  

só: tagozati és 4 felsőtagozati osztályból-áll. A teljes  

középiskolai képzés, amely az oktatás és termelőmunka azo- 

nos arányaival valósul 'ieg, a nyolcosztályos /4+4/ iskolára  
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épül és a 8+2-=..10 osztályos. egységes politechnikai ka-

rakterével válik korszeriü munkaiskolává.. 

A korábbi 8+3 = 11 osztályos felépités most 

.8+2 = 10 osztályra. csökken tehát anélkül, hogy azonos 

kivánna lenni a régi 10 osztályos iskolával. A funkciój a . 

változott meg a mai iskolának :a régivel szemben. 

Az uj., tervezett koncepció alapvető lényegét két 

kérdésben kell világosan felismernünk./7/  

_a/.-A.középfoku képzettség megszerzése 10 éves ok-

tatási.időtartamot vesz igénybe,. amely a hete-

dik életévvel veszi kezdetét. Több nyugat-euró-

pai országban az oktatás 6, Angliában 5 éves 

korban kezdődik. Ezt a képzési határt lefelé 

vinni már nem.lehet, tehát.a másik póluson ki-

sérleteznek. Minden erőszakolt "határkiigazitás" 

a képzési idő egyenesén illuzórikussá válik és 

különböző veszélyeket rejt magában. 

b/'A második kérdés.a probléma mélyén elsősorban 

szociális jellegű:. Eltekintve  a  felfelé való* 

bővités olyan veszélyétől, mint az oktatási 

anyag bővitése.,:tulterhelés stb., sulyos gon-

dok merülnek fel mind a család, mind az állam 

oldaláról..:Kitolódik a tanulónál a felsőbb ta-

nulmányok megkezdésének lehetősége és a munka- 

tevékenység elinditása. Ez a késlekedés`az érin-

tett területeken anyagi konzekvenciákkal jár. 
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A Szovjetunió Neveléstudományi'Akadémiájá., amely az uj 

szellemü óratervek, tantervek kidolgózására megbizást 

kapott, ezért nyult az anyag belső pilléreihez és a  tar-

talmi strukture változtatásával kivánta, a képzési sik 

két_pólusának érintése nélkül, a 10 osztály határain be-

lül a korszerű általános és szakmai miiveltség anyagát el-

helyezni. 

A 10 osztályos szovjet iskolák a  természettudo-

mányos tantárgyakban és matematikában teremtik meg a po-

litechnikai képzés és nevelés bázisát. A gyakorlati, a 

termelőmunkára nevelésben nagy szerep jut a tanműhelyek- 

- nek, laboratóriumoknak, amelyek lényegében teljessé teszik 

a 10 osztályos'`iskoha célkitűzéseinek megvalósitását.. 

A 10 osztályos koncepció élő oktatási anyaggal 

való megtöltése szükségessé tette a korábbi. tantervek és 

vele kapcsolatosan az óratervek átdolgozását.. 

A fokozatosan bevezetésre kerülő óraterv a. követ 

kenő: 
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A lépcsőzetesen megvalósitandó óratervben a leg-

fel.tünőbb az alsó tagozat tervezése. 

Köztudott,. hogy Európa-szerte mutatkoznak már 

hosszabb idő óta törekvések a lényegi anyag "kisformában" 

történő, időt megtakaritó átadására. Ezt legkorábban / 1962 / 

a svédek valósitották meg, ujabban.az NDK-ban /1968.szept./ 

vezették be.. Ugyancsak ismeretesek azok a kisérletek a 

Szovjetuniőban, amelyeket Zankov, Elkonyin, Davidov'foly-

_tatnak ezen a területen. Megállapitották a kisérletek ide-

jén, hogy az alsó tagozati kiképzés időtartama tusmérete-

zett...Ezért törekszenek az anyag koncentráltabb, más mód-

szerrel történő rövidebb időre tervezett átadására. 	. 

Fontos változás még 'az óratervben, hogy a követke-

zőnfokozat nem 4, hanem.5.tanévet'foglal magába. .Ez a kö- 

rülmény á szakrendszerü.tanitásban az anyag ökonomikusabb 

elrendezését, teszi. lehetővé és enyhiti a tulterhelést. 

Ezek szerint a 10 osztályos iskola tagozódása a 

következő:  

alsó tagozat 1-3.osztály 	/ 7-10,évig/ 

középtagozat 	4-8 ..osztály 	/10-15.évig/ 

felső tagozat 9-l0.osztály 	/15-17,évig/ 

A tantervet előkészitő bizottság javaslatára 

megállapitották a kötelező maximális óraszámot, amely 

az alsó tagozatban .24-nél, a felső tagozatban heti 30 

óránál több nem lehet. 
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Jellemző változtatások még: 

a/ hogy a ?.osztálytól kezdve fakultativ tantár-

gyakat vezetnek be; 

b/ hogy tagozatos iskolákat nyitnak: matematika és 

számitástechnikai, fizikai ős rádióelektronikai, 

biológiai és mezőgazdasági, idegen nyelvi és 

más humaniorákra építve. 



Osztályok: 
1. 	2. 5. 6. 7. 8. 9. lo. 11 

A mintaóraterv 
szerint 

Az 1959-es óra-
terv szerint 

IMON 
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I.Összehasonlitó táblázat *  

a minta-óraterv és az 1959-es óraterv kötelező tárgyainak heti 
óráiról 

A minta-óraterv 
szerint 

Az 1959-es óra-
terv szerint 

Osztályok:  . . 	. 

1. 	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 	ío.11. 

24 24 24 24 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 

24 24 26 29 33 34 34 34 36 36 36 

II.Összehasonlitó táblázat  

a minta-óraterv és az 1959-es óraterv fakultativ.tárgyainak 
heti óráiról 

III.Óratervi összehasonlitás + 

a szakrendszerben tanuló osztályok orosz nyelvi és irod.heti 

óraszámáról 192o-tól m á i g 

19 20 .1927 	. 1955 1959 

• Uj 

terv szer. 
5-9. 	osztály 5-9.osztály 5-lo.osztály 5 . -11.o. 4-11.o. 

882 748 11o8 . 1316 1430 

* 	 - 	

A Vergleichende Padagogik 1967.Nó 4. 365-367.p.alapján 

fordította Koczka János 
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A mellékelt összehasonlitó táblázatok /I-II-III. 

sz./ rendkivül hasznos tanulságokat tükröznek a fokozato-

san bevezetésre kerülő uj és 1959-es óraterv összevetése 

alapján. Az I.sz.táblázat a komprimált anyag kevesebb órá-

ban történő tanitását illusztrálja. A II.sz. táblázat fel-

emeli a ?.osztálytól kezdődően a fakultativ órák számát 

azok részére, akik tehetséggel és érdeklődéssel mélyebben 

kivánnak egy-egy tantárgy ismeretéből.meriteni. A III.sz. 

táblázat 1920-tól napjainkig egyetlen tárgy keretében azt 

kívánja bemutatni, hogy az 5-9,. illetve 5-10. vagy 5-11., 

de méginkább a 4-11...osztály viszonylatában az'éves óra-

szám arányosan miként alakult. Az egyes tipusok raciona-

lizáltabb áttervezésé csökkentette az egy tárgyra esedé-

kes óra-ráforditást. A leginkább szembetünő példa: a 4-11. 

osztály - tehát 8 évfolyam - összes óráinak száma keve-

sebb, mint 1959-ben az 5-11. osztályé, azaz ugyancsak $ 

évfolyam együttes óraszáma.. Az.okok keresése nyilvánvaló-

an az uj strukturában és döntően az "uj módszerben" kere-

sendő. 	. 

5. Tartalmi kérdések 

"Az oktatás tartalma.az egész tizosztályos iskolá-

ban egységes egészként épül fel". /7/  Az egyes tagozatok 

képzésanyaga nem -lezárt, hanem összefüggő. Benne a min- 

denki számára kötelező anyag lerövidül. A fakultativ tár-

gyaké lesz a feladat, hogy tág teret adjanak a tanuló ér- 



deklődésének. Ezt a fakultativ foglalkozást szakköri ti- 

•pusu órakon,.tan.folyamokon, gyakorlatokon, szemináriumi ke-

retben tervezik egyformán humán és egyenlően matematikai-

természettudományi ismeretekre vonatkoztatva. Ezek a  fog-

alkozások azonban a 34-36 órát nem léphetik tul. A tanterv 

tervezői éppen a fakultativ.tárgyak keretében látnak pers-

pektivát,.amit. a következőkben indokolnak: "Mindenütt, ahol 

lehetséges .és c.élszerü, el kell érni az iskolai tanitás és 

.a modern tudományos nézetek, a kulturális élet korszerLU kö= 

vetelményei.közötti.szakadék áthidalását, vagy .a közöttük 

lévő távolság csökkentését". /7 . Ennek a törekvésnek széles 

terrénumát nem a leröviditett.tentervi árakon, hanem a-.fa-

kultativ foglalkozásokon kell megtalálni. 

6. A politechnikai munkaoktatás célja és feladatai  

A hagyományos tárgyak tantervei vonatkozásainak 

legfőbb principiumai a megváltozott koncepciószellemén 

tul többé-kevésbé azonosak.. Azokról nem kell különösebben 

fejtegetésbe bocsátkozni.._ Sokkal inkább meghatározó a mun-

kaoktatás problémája.. Mindjárt elöljáróban hsngsulyozni 

kell.,. hogy a mai tizosztályos iskola koncepciója nem azo- 

nos a 40-50-es évek elképzeléseivel e tekintetben. Más 

társadalmi igények és merőben más társadalmi feltétélek 

határozták 'meg mindegyik létrejöttét. A 20 évvel korábbi 

tudományos és technikai adottságok, a népgazdasági munka-

megosztás, másrészt a termelőmunkába állitás körülményei 
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nem hasonlithatók a kommunizmus épitésének oktatáspoliti-

kai igényeihez. 

Ehhez idomul a továbbiakban az azóta hatalmas 

léptekkel haladó iskolai oktatás, majd magának a politech-

nikai oktatás módszerének fejlődése, formálódása, kibon- 

takozása. A  mai munkaoktatás más célok elérését és más 

feladatok teljesitését kivánja meg a tanulóktól és a peda-

gógusoktól egyaránt., 

Nincs itt szó specializált ismeretnyujtásról, csak 

olyan készségek kiformálásáról, jártasságok megszerezteté-

séről, amelyek segitségével a szakképzés az iskolaelvég-

zése után könnyen kéresztűlvihető. Alapvető kivánalom az 

általános részmüveletek, munkafogások, mint a fa.fürészelés, 

gyalulás, vésés, furás stb. jó elsajátitása. Mindehhez az 

egészséges munkaritmust, megfelelő testtartást az egyes 

munkafolyamatokban, a szerszámhasználat biztosságát, egy-

egy munkafázis ökonomikus mozdula .tfelhasználását kell ér-

zékeltetni. 	. 

Az  -1-3. osztályok fontos feladata az egyszérü szer-

számok /o116, kés, tü, reszelő, harapófogó stb./ megismeré 

se és az "anyagérzékelés". A 4-8.osztályokban kibővül a 

program é fa, fém ás műanyag megismerésével. Bővül a kézf-

ás gépi szerszámok köre. Itt természetesen megváltozik a 

munka módszere is. A munka gondos kivitelezéséhez pontos  

instrukciók, idő- és munkaritmus, megfelelő erőkifejtés, 

térbeli koordinálás szükséges. A 9-10.osztályok munkaok-

tatásának tartalma bonyolultabb utakon, más módszerekkel 
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történik. Előtérbe lép a technika . és technológia tudomá-

nyos alkalmazásának módszere, amelyek mellett a termelés • 

elveinek megismertetése külön szerepét kap. Itt }:a tanulók 

már termelési gyakorlatokon vesznek részt. Az alkalmazott 

matematika,  fizika, kémia biológia komoly szerephez jut. 

Külön jelentőséget kap mindezek mellett.a laboratóriumi 

munka, az üzemi kirándulás és üzemi gyakorlat. 

A politechnikai munkagyakorlatokon alkalmuk nyilik 

a tanulóknak arra, hogy általános müveltségi ismereteiket 

a politechnikai ismeretekkel együtt alkotó munkában reali-

zálják._Ezeknex a gyakorla.toknak.kell egyébként eegiten.iük 

- a tanulók tudatos szakmaválasztását is. . 

A tantérvnek azt-a szándékát, hogy a tanulók való- 

. ban alapképzést kapjanak . e kijelölt szakmában, csak szigo-

ruan meghatározott létszámkeret rögzitése mellett lehet 

biztosítani. Ez a létszám a 9-10. osztályban. 25 főnél több 

nem lehet. 

Jelenlegi problémák és fejlődési tendenciák 

Azok a gondok,  amelyek ma  a szovjet oktatásügyben . 

feszítenék, egyetlen probléma-komplexumot képeznek: 1970/71- 

re a vonatkozó párthatározat szerint be kell vezetni az 

általánosan képző középfoka tankötelezettséget. E tekin- 

tetben két alapvető kérdés vár mindenekelőtt megoldásra:M/ 
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S/ "A középfoku oktatásra való áttérés kapcsán 

a képzés tartalmának megfelelővé tétele a tu-

domány, a  technika, a kültura fejlődési igé-

nyeinek. 

b/. Az uj tantervek és programok feladata, hogy 

biztositsák az összes oktatott disciplina ma-

gas tudományos elméleti színvonalát a tanulók 

értelmének fejlesztéséhez." 

Az a/ pontban kifejezétt kivánalmak a tananyag 

korszerüsitésére kétségtelenül az arányosabb, az ökonomi- 

kusá.bb tantervi és. óratervezésre .vonatkoznák. Itt talán 

elegendő arra a törekvésre hivatkozni, amely a Művelődés-

ügyi Minisztérium rendeletében "Az elemi iskola első 3 osz-

tályá számára készitett tanterv-tervezet kisérleti uton 

való ellenőrzéséről" szól.. Az idevágó kisérletek értékelé-

se a magyar pedagógiai irodalomban  is megtörtént és "az 

eredmények-éppen olyan meghökkentők, mint az elrendezés. 

Négy év anyagát pl. 2-3év alatt, illetve a hagyományos ok-

tatásnál összehasonlithatatlanul magasabb színvonalon sajá-

titják el a, tanulók!"S/ 

A b/ pontban körvonalazott terv, amely a tudomá-

nyos szinvonalra céloz, látszólagos ellentétben áll az at 

pont alatt-kifejtettekkel.`Komprimált anyagot, tehát lé-

nyegében "magvasan" nagy anyagot rövidebb idő alatt átad-

ni - csak a hagyományos módszerek feladása árán, csak va 

lami "pedagógiai módszer-robbantással lehet". "Ugy látszik 

hogy az oktatás lényegének hagyományos értelmezése, a spe- 
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kula .tiv herbarti fokozatok dialektizált változata, - ami-

nek természetesen a maga idején megvolt a progressziv 

szerepe - egyszóval  az oktatásról és oktatási folyamat-

ról vallott eddigi felfogás fokozatosan neveléstörténeti 

ténnyé válik." /9/  És ez a szovjet pedagógia második. leg-

nagyobb feladata:. az ui tartalomhoz - uj formát. A tar-

talom és forma dialektikus egységének a megteremtése. 

Ehhez az uj tartalmi-formai problémához tartozik 

egy másik kérdés: a pedagógusképző intézetek szerepe és 

feladata. A  koncepcióhoz sürgősen hozzá kell igazitani a 

pedagógusok módszerbeli tudásának fejlesztését, mégpedig 

rövidtávon: átképzés; hosszutávon: perspektivikus folya- 

matos képzés. 

8. A fejlesztés üteme  

1966 novemberében döntés született az 1-3 osztó 

lyos alsó tagozat szervezéséről, illetve a szakrendszerű 

oktatás bevezetéséről a 4.osztálytól kezdődően és ez a 

fajta oktatás az 1967/68. tanévben elkezdődött.  Az átté-

rés a kötelező középfoku tankötelezettségre 1970-ig lép 

csőzetesen valósul meg._ Addig: megtörténik az uj tantervek 

és tankönyvek bevezetése és az óratervben meghatározott 

"sinekre" való átállás.. 

A lényegi törekvések az uj koncepcióban: /10/ /11/ 
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a/:.az egy évvel való rövidités az alsó tagozat- 

ban és ezáltal kedvezőbb anyagelrendezési le-

hetőség a szakrendszerü oktatás számára'; 

b/ az anyag korszerüs.itése; 

c/ a' felesleges.koncentrációk kiküszöbölése; 

d/ a kötelező és fakultativ órák egészségesebb . ará-

nyának megteremtése; 	. 

e/ a.gyakorlati munkára. való előkészités'; 

f/ uj utak keresésé a didaktikában,. 

minden bizonnyal hamarosan megválósulnak és az uj szovjet 

oktatási rendszer szilárd pilléreivé válnak. 
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Az egyes iskolatipusok orosz 

nyelvű megnevezése 

l.Gyetszkije szadi 	= óvoda  

2.Nyepolnaja szrednaja 	 . 

obscseobrazovatyelnaja 	Nem teljesen középfoku ált. trudovaja politechnicsesz- képzést nyujtó /8 oszt./ 
kaja skola'= politechnikai munkaiskola 

3.Szrednaja skola sz proiz- 

vodsztvennim obucse- 

nyijem 	. 
4.Vecsernije skoli, 

szmennije skoli 

5. Prof esszionalno-technyi- 
cseszkije ucsiliscsa  

• •  

= Termelési oktatást nyujtó 

középiskola 

= Alt. képző esti /müszakvál-

tásos/ középiskola 

= Szakmunkásképző iskolák 

6.Szrednije specialnije 

ucsebnyije zavegyenije  

7.Vüszsee ucsebnoe 

zavedenie  

8.Universzitet 

= Technikumok és más szak-
iskolák 

	

Főiskola 	. 

	

= Egyetem 	 . 
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Irodalomjegyzék. 

1.Russlands Schulwesen./Oroszország oktatásügye./ Lexikon der 

Pádagogik IV.Band. 46o-466.p. Herdersche 

Verlagshandlung, Freiburg, 1915. 

2.Goncsarov,N.K.:A Szovjet-Szocialista Köztársaságok Szövetsé-

gének Közoktatásügye. A közoktatásügy Európa 

szocialista országaiban. Szerk.:Ábent-Ferenc. 

Kiadta az Orsz.Ped.Intét 1,1965. 

3.Kondakov,M.I.: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és az 

oktatásügy gyökeres átalakulása./Velikaja 

.Oktjabrszkaja szocialiszticseszkaja revolju-

Gia i korennüje preobrazovania v oblaszti 

. 

	

	proszvescsenija./=Szovetszkaja Pedagogika, 

1967.No lo. 4-23.p. 

4.Reichwein, A.: Volksbildung in Russland /1922./Népoktatás 

Oroszországban./=Padagogik . und Schule in Ost 

und West. 1968.No lo. 296-301.p.. 

5.Az SzKP KB-nak és a Szovjetunió Minisztertanácsának határo-

zata az általánosan képző középiskola munká-

jának további javitásáról./ V Central'nom 

Komitete KPSzSz i Szovete Minisztrov SzSzSzR 

o merah dal'nejsego ulucssenija rabotü szred-

nej obscseobrazovatel'noj skolü./= Pravda. 

1966.No 323. 1-2.p. 

6.Kóczka János: Politechnikai munkaiskolák a Szovjetunióban. 

= Munka és Iskola,1968. No 5.. 1-5.p. 

7.Az'OSzSzSzK Neveléstudományi Akadémiája Közgyülése./Obscseje 

szobrányije Akadémiji Pedagogocseszkih Nauk 

RSzFSzR/.* Szovetszkaja.Pedagogika,1966.No 2. 

8-29.p. 

8.Arsenjev, A.M.:Hauptrichtungen bei der Verbesserung des Bil-

dungsinhaltes in der Mittelschule./A közép-

iskolai képzésanyag javitásának főirányai./= 

Vergleichende Pádagogik,1967. No 4. 364-367. 

p. 	- 

9.Nagy József: Uj utak a szovjet didaktika fejlődé- 

sében.Pdagógiai Szemle,1966.No 7-8. 699.p. 
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lo.Prokof'ev, M.A.:A szovjetiskola.ujabb fellendüléséért. 

/K novomu podjomu szovjetszkoj skolü./ 

=Narodnoe Obrazovan.ie,1967.No 1.7-18.p. 

lo/a.Prokov'ev, M.A.: Iskolánk jelene.és jövője./Szegodnja 

i 
 

zévtra.nasej skolü./=Prav da,1966. No 
346. 1-3.p. 

lo/b.Prokof'ev,M.A.:Az iskola a kommunizmus épitésének je-
lenlegi szakaszában./Skola na szovremen- 

nom étape kommuniszticseszkogo sztroitel' 

sztva/=.Szovetszkaja Pedagogika,1968.No 

4. 3-9.p. 

11.Prokof'ev M.A.: Az uj.tanév küszöbén./Vsztupaja.v ucseb- 

nüj god. /=Pravda.1967.No 238. 3.p. 

ll/a.Prokof'ev, M.A.:Az iskola, a tudomány és a pedagógus. 
/Skola, nauka, ucsitel'/.=Izvesztija, 

1967.No 57. 2.p.  

11/b.Az általános iskola 1-3.osztálya számára készülő uj tan- 
terv tervezete ás ellenőrzése. /0 proektah 
novih.programm dlja 1-3.klasszov.nacsal- 
noj.skoli u ih proverke./Nacsalnaja Sko- 
ha,1966. No lo. 5-7.p. . 	 . 	 . 

12.Azáltalánosan képző politechnikai munkaiskola oktatásá- 

r ól ./K voproszü o politechnicseszkom tru- 
dovom obucsenyii v obseobrazovatyelnoj 
skole./=Szovjetszkaja Pedagogika,1967.No 

2. 15.p. 

13.Szkatkin, M.: 	A didaktika korszerü problémái./ to nado 

znaty o szovremennün didaktiki./=Narod- 
noe Obrazovanie 1967. No 1. 1-16.p. 

14.Neveljük fel a kommunizmus harcosainak nemzedékét./Rasz- 
tit'pokolenie borcov za kommunízm./Prav- 

da,1968. No 185. 1-3.p. 

15.A közoktatásügyi dolgozók nagy feladatai./Naszuscsnüe 9b- 

zadacsi rabotnikov proszvescsenija./Na- 

rodnoe Obraáovanie,196.8. No 1. 1-6.p. 
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LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG 

Polska. Rzeczpospolita Ludowa 

Területe.: 311 730 km. 

Lakossága: 30 691 000 fő 

Államforma: népköztársaság 

Népek:, 	lengyel . 	 98,.2 % 

belárusz 

ukrán 

német 
1, S % 

szlovák 
 

cseh 

litván 	. 

I. Az oktatás történeti fejlődése: 

.Lengyelországban --mint szerte a világ más nem- 

zettPinél is - a népoktatás és nevelés szoros párhuzamban 

haladva a mindenkori társadalmi haladással, válik.a törté-- 

nelmi képződmény függvényévé. Minden más korszakolás, amely 

elszakadna az adott kor társadalmának politikai, gazdasági 

fejlődésétől, a kulturális felépitmény bázisát tagadná és 

irreálissá tenné a.fejlődés szakaszainak objektiv mérlege-

lését. 	 . 

A lengyel oktatástigy bontakozásának igen fontos 

szakasza kezdődik 1773-ban a Nemzeti Nevelési Bizottság 

életréhivásáva1,' 1' amelyet egyben az első oktatási minisz- 
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tériumnak kell tekintenünk Európában. Ennek a mind hazai, 

mind európai jelentőségit kezdeményezésnek pozitiv és ne-

gativ vonásai paralel Jelentkeznek. Létrejön a lengyel 

elemi oktatás, amely a lakosság széles rétegei számára 

válik hozzáférhetővé, de ugyanakkor és negativ jelenség,  

ként kialakulnak a nemesség privilégiumai az oktatás sik-

ján. 1795-ig három izben következik be az ország felosz-

tása Oroszország, Poroszország és Ausztria között, amely 

felosztottság 1919-ig olyan definitív állapotot teremt, 

amelyben a nemzeti oktatástervezés illuzorikussá válik. 

Az I. világháboru befejezése után az 1919.II.7-i 

dekrétum rendezi a népiskola /szkola powszechna/ helyze-

tét, amely megteremti a hétosztályos elemi népiskolát 

és az iskolakötelezettséget pedig a 7-14 éves kóruakra 

"kiterjeszti. A középfoku iskolázás lehetősége ebben a 

korban a megszálló országok törvényei nyomán . áttekinthe- 

tetten és ellentmondásos. Egyetlen tipusa a középfoku ok-

tatásnak a gimnázium /gimnázjum/, ahová a kiváltságos 

osztályok gyermekei  a népiskola 4. osztályából kiválasz-

tással kerülhettek. 

Az 1932. III. 11-i törvény rend zni kivánja az  

eddigi elemi és középfoku-képzést. Átszervezi, tartalmi-

lag megerősiti és a második képzési fok szilárd bázisává 

kivánja tenni a továbbra is 7 osztályos népiskolát. 
4P 

.Sajno$, a két világháboru'között az általános 

iskolalátogatást a hétosztályos népiskolában sem sike-

rült megvalósitani. Az 5 millió iskolás koru gyermekből 
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1937-ben 1 millió egyáltalán nem járt iskolába. Ennek 

következtében igen nagy volt az analfabéták száma. Az 

1.931. évi népszámlálás adatai szerint az összlakosság- 

nak 23,1 %-a volt analfabéta. A helyzet különösen falun 

volt kedvezőtlen, /21  A népiskola.tanulói közül mindösz-

sze 25 % Végezte el a VII. osztályt. A-legtöbb tanuló 

csak 4 osztályt végzett, ami lezárta számára az utat a 

középiskola felé, s nem folytathatta tanulmányait. 

Nem volt jobb a helyzet e szakaszban a középi--. 

kolákat illetőleg sem. A már fentebb idézett 1932-es . 

törvény differenciáltabbá teszi a középfoku képzést,ameny- 

nyiben megteremti a 4 osztályos általánosan képző gimná  

zium I. fokozatát. /gimnázium ogólnoksztalcace/'a 13-17 

évesek ,számára, majd az azt kiegészitő 2 évfolyamos ál-

taláo.san képző liceuzn.ot az un. II.fokozatu középiskolát»  

val/Liceum ogólnoksztalcace:/' a 17-19' évesek számára, 

Ugyancsak jelentős_. kezdeményezés az általános politech-

nikai nevelést megvalósitandó, szakmára előkészitő /3-4 

éves/ gimnázium./gimnázium zawodowe/ - 'életrehivása a 14-17-- 

la évesek oktatására.. Kimondottan felsőfoku'technikumi 
funkciókat kivánt ellátni az előbbi.kiegészitésére szánt 

szakliceum /liceum zawodowe a.17-20 évesek képzésére. Ez 

utóbbit 3 évfolyammal szervezték. 

A már vázolt "II. világháború előtti középfoku 

oktatásban csak a vagyonos szülők gyermekei részesülhet- 
tek, minthogy korlátozott volt a középiskolák száma, ma- 

gas volt a tandij, a munkás-  ás parasztszármazású általá- 
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nos iskolát végzett tanulóknak csak kis száma juthatott. 

• 

be a középiskolákba. Ezért a 14-17 éves koru ifjuságnak 

csak 14 %-a járt iskolába, egy részük még az általános 

iskolába vagy ipari és szakmai irányu intézetekbe. Az 

általánosan képző középiskolát végző diákoknak 4 %-a volt 

a munkás és 9 %-a a gazdag parasztszülők gyermeke"." 3/  

Nyilvánvaló az elmdondottakból, hogy  az 1932-es 

iskolatörvény szentesiteni kivánta azokat a tendenciákat, 

amelyek a kiválasztásos, "elit" és szegények iskolázásá-

ra, következésképpen az . oktetás antidemokratizmusáráí , mu-

tattak. 

A lengyel nép életének legnehezebb szakaszában, 

1939-1944 között, a fasiszta megszállás idején, oktatás-

ról szinte egyáltalán nem lehetett beszélni. Az 1944-es 

esztendő jellemzésére mint kuriózumot kell elmondani, 

hogy dacára a Hitler által foganatositott bojkottnak, 

egyedül Varsóban több mint 5. ezer tanuló nyert tanoncis-

kolának. .álcázott épületben vagy magánlakásban szakképe- 

sitést .,.diplomát .. A titkos lengyel pedagógus-szervezetnek 

19 ezer tagja volt. Az ujra feltámadt nemzeti állam . adott 

újra lehetőséget egy modern koncepción alapuló oktatásügy 

megteremtésére. /1/  Igy érthető meg igazán a lengyel nép-

oktatásnak az a reneszánsza, amely az 1944. évi felsza-

badulás után a Lengyel Felszabaditási Bizottság tevékeny-

sége nyomán megindult, illetve a'Lengyel Országos Közok- 

tatási Kongresszus világos elvi állásfoglalása után igy 
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fogalmazódott meg: "... az iskolának egységesnek, ingye,- 

nesnek és kötelezőnek kell-lennie." /2/  

Az elmult több mint 20 esztendő távlatából visz-

szatekintve vizsgálódásunk területére, a középfoku okta-

tás megtett utjára, elmondhatjuk, hogy az alapvetően meg-

változott. Változása az egykori elit iskolákat, a kivált-

ságos osztályok művelődésének monopolizált szinterét a -

munkás-parasztfiatalok.szocialista szellemű kulturközpont-

ja.ivá avatta. 

1945-48-ig, az ujjászületés első fordulójában ki 

épültek az általánosan képző középiskolák. Ebben a.legfon-

tosabb cél valósult meg:.az iskolák demokratizálása. Az 

1948.'május 4-i oktatási törvény létrehozta az új szocia--

lista szellemit 11 osztályos egységes általánosan képző 

iskolát, amely megszüntette a korábbi 2 fokozatu középis-

kolát., és helyébe a .7 osz.tályos.általános.iskolára /szkola 

podstawowa/ épitette fel a 4 osztályos általánosan képző 

liceimot /liceum ogólnoksztalcace/. 

Megváltoztatták a korábbi szakoktatási formákat, 

átszervezték a szakiskolákat is. Az 1950/51„ tanévtől kez- 

dődően a müszaki középkáderek képzése a 4 és 5 évfolyamu 

technikumokban/liceum zawodowe/ történtek. Az általános 

iskola után továb tbtanulni nem szándékozók részére, azoknák, 

akik ipari pályák felé orientálódtak, 2-3 éves. szakmunkás-

képző iskolákat /zasadnicza ezkola za.wodowa/ szerveztek. 
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A lengyel oktatás fejlődésének ez a szakasza 

1950-től a szocializmus erőinek megszilárdulása volt 

Lengyelországban. Nemcsak  alapvető szervezeti változá- 

sokat, hanem tartalmi megujhodást is jelentett: az álta-

lánosan képző középiskola marxista-leninista szellemít 

tanterveinek megvalósitását. 	. 

II. A középfoku oktatás mai szervezeti félépitése_ - 

.A Lengyél Egyesült Munkáspárt Központi Bizott- 

sága VII. Plénuma 1960=ban megvizsgálta a közoktatás ad- 

dig elért eredményeit,. elemezte azokat és megállapitotta,. 

hogy az elmult 16 esztendőben a szocializmust építő nép 

légnagyobb eredménye a kulturforradalom volt.. Ez haladó 

szellemü változásokat :  hozott az oktatásban is. Megvaló--

sult az ingyenes oktatás; bevezették.a hétosztályos egy-

ségesáltalános iskolást; fejlesztették az általánosan 

képző középfoku oktatást és szakoktatást; kialakitották 

az internátusi és ösztöndijrendszert és jelentős erédmé ~  

nyeket könyvelhettek el a kulturális elmaradottság fel- . 

számolásában, 

Á szocializmus fejlődése és épitése az 1960-70- 

es időszakra uj feladatok . megvalósitását tüzi ki célül az 

közoktatás. számára. 

A Központi Bizottság ezért a következő felada- 

tokat látja sürgősen megvalósitandónak: 141  
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1. Szélesiteni kell a matematikai-természettudo-

mányos tárgyak tanítását mind az általános, 

mind a középiskolában, főként e tárgyak azon 
S .  

vonatkozásait, amelyek a korszerű termelési  

technika megértéséhez szükségesek,  

Be kell vezetni a gyakorlati foglalkozásokat  

az általános iskolában, mig a középiskolában  

a társadalmilag hasznos munkát szükséges szor-

galmazni. Ismerkedjenek meg tanulók az egysze-

rű munkaeszközökkel és sajátitsák el az elemi  

műszaki ismereteket .. Szeressék és becsüljék  

a munkát!  

3. A szakiskolákban forditsanak több időt az alap-

vető elméleti és gyakorlati munka megismerésé-  

re. Ismertessék meg a tanulókkal a közgazdasá-

gi tudományok elemeit.  

4. Szorosabb kapcsolatot kell teremteni az ipari  

üzemekkel és vállalatokkal a szakmai gyakorla-  

tok jobb megszervezése érdekében.  

Fejleszteni kell a mezőgazdasági előkészitő  

iskolákat.  

Fejleszteni kell a humán tárgyak tanitását ,,  

amely közelebb hozza a fiatalságot a mai Len-  

gyelország helyzetének felismeréséhez, az esz-

mei-politikai arculat és világnézet hatásosabb  

kiformálása céljából.  

~ 
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A Központi Bizottság fentiek  keresztülvitele 

érdekében szükségesnek tartotta a közoktatás reformját, 

amely az 1961. VII. 15-i oktatási törvényben öltött vég- 

legesen megvalósitandó formát. 	: 

1. Az 1961. évi iskolareform megvalósitása . 

"A Lengyel Népköztársaság uj iskolareformja az 

első.jogi aktus a népi törvényhozás történetében, amely 

szabályozza az oktatási és nevelési kérdések egész komp.=» 

.lexumát, valamint az iskolaszervezés alapelveit. Öriási 

jelentősége van gazdasági rendszerünk és nemzeti kultu-

ránk továbbfejlődése szempontjából."134 . 
. 

2.- Általános iskola /Szkola podstawowa/ 

A nyolcosztályos általános iskola alsó és felső 

• tagozatból áll, A tanköteles kor kezdő évének 7-Től 6-ra 

való leszállitása, és az oktatás időtartamának 7 évről 

8-ra történt bővitése, illetve a 8. osztálybevezetése, . 

.igen lényeges eleme a reformnak, 

A reform végrehajtásának alapfeltételei.:- 

a/ új tantervek kidolgozása; 	. .. 

b/'az oktatás és nevelés szinvonalának.emelése; . 

c/uj•munkamódszerek és a didaktikai folyamatok 

javitása; 	 . 

d/ a 8. évfolyamos általános iskola tényleges 

felépitése falun és városon egyaránt mindenki 

számára. 



Bár vizsgálódásunk nem terjed ki az általános . 

iskola tantervi elemzésére, mégis szükséges a tantervi . 

struktura vázlatos érintése éppen az általános iskola 

felső tagozatának a középfoku oktatásba való beletor-

kolása, a zökkenő nélküli átmenet, a nálunk is sokat vi- 

tatott "törés" problémájának megközelitése céljából, 

Az I-IV. osztályban tantervi változás nem tör- 

tént, ezért itt  az uj tantervet már az 1962/63. tanévben 

bevezették az I-III. osztályokban, mig a IV-V. osztályok-

ra 1963/64-ben került sor a  A VI. osztály 1964/65-ben, a 

VII. 1965/66-ban és a VIII.osztály 1966. szeptember 1-én 

kezdte el az uj koncepcióju munkát. 	. 

Az általános iskolai tanulmányi idő kibővitése 

rugalmasabb tervezést tett lehetővé, különösen a történe-

lem, földrajz,_ biológia, matematika, természettudományi 

tantárgyakban. . Uj tárgy is bekerült a tantervbe'f "Állam-

polgári nevelés" /wychowanie obywatelskie/, amely Lengyel- 

ország mai életének problémáival foglalkozik.  Az "ének" 

helyébe a "zenei nevelés", a "rajz" nyomdokaiba pedig a 

"képzőművészeti nevelés" lépett,, A politechnikában az 

eddigi. "munkaoktatást" a VIII.osztályban a "müszaki gya-

korlati munkák" /praktyczne-techniczne/ váltotta fel. 

Az emlitett változásokat óraarányokban is jól 

illusztrálja az alábbi óraterv. 	. 



Ö R A T E R V 

a nyolcosztályos ált.isk. részére 

Tárgy. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

- 
8. 

4  
Heti 

óraszám 
össz.  

Lengyel nyelv 	8 10 9 9 7 7 5 5 6o  

Orosz nyelv 	- - - - 3 3 3 2 11  

Történelem 	- - - - 2 2 2 2 8 

Állampolgári n. - -- - - - 1 2 3  

Természetismeret - - 2 2 2 - .- 6 

Biológia 	- - - -  • 	2 2 2 - 6  
Földrajz 	- - _ 2 2 2 2 2 lo  

Matematika 	5 .6 6 6 6 6 5 5 45  
Fizika 	-. - - - . 	- .2 3 3 8  

Kémia 	- - - - - - 2 2 .4  

Müszaki-gyak. mun-  . 

kák 2  2  2 2 2 2 3 3 16  

Képzőmüv.nev.rajz 1 1 1 1 1 1 8  
Zenei nevelés 	1 1 1 1 1 1 1 1 8  
Testnevelés 	2 2. 2 '2 2 2 2 2 16 
Osztályfőnöki óra- - - - 1 1 . 	1 1 4 	. 

Összesen 	18 21 23 25 29 31 33 33 213 	. 

Fakultativ tárgyak: 
Nyugati nyelvek - - - - - 3 2 2 7  
Karének-zene . 	- - - - 2 2 
Sport 	~ '  _. _ _ 2 2 

~ . 	 . 

J; + Padsgogik und Schule in Ost und West.Verlag Für Wissen-  
schaft,Wirtschaft u. Techni.k.1968. No 2. 44.p.  
Forditótta:Koczká János. • 
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3. Középiskolák 

A középiskolai reformtörvény az alábbi tovább-

tanulási lehetőségeket nyujtja azok számára, akik a Q 

évfolyamos általános iskolát elvégezték: 

a!:Általános képző liceum /Liceum ogóJlnoksztal- 

cace/. Érettségit ad és a profilnak megfelelő 

felsőfoku továbbtanulásra készit fel , . illet 

ve a termelőmunkákra készit elő. 4 évfolyamu 

és az általános iskola 8 osztályára épül„ Van 

pedagógiai, közgazdasági, képzőművészeti stb. 

liceum. 	 . 

b/ Technikum /Liceum zawodowe/ Középkádereket 

képez. 4-5 évfolyamu a szakirány szerint. 

Érettségit ad. 

c/Ipftritanuló-iskola /Zasadnicza szkola/. Lé-

nyegében szakmunkásképző iskola, amely ipari, 

épitőipari ., közlekedési szakmunkássá vagy a 

közszolgáltató iparok megfelelő képesitésü 

dolgozójává stb. képez ki. A szakma szerint 

2-3 évfolyama az általános iskola 8 osztálya 

után. 

d/ Mezőgazdasági előkészitő iskolák-/Szkoly . 

przysp.osobienWrolniczego/ a. falusi ifjúság 

számára. Kétéves középfoka mezőgazdasági kép.- 

zést nyujtanak érettségi nélkül.' 
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4.- A . középfoku iskolák reform-célkitűzései  

Általános érvényű és megfogalmazásu perspekti-

vikus célok a középiskolák viszonylatában a következők: /61  

a•/ bőviteni kell a matematika.-természettudományos 

oktatást a korszerit technika megértéséhez; 

b/ az általánosan képző liceumokba be kell nézet 

ni a-műszaki gyakorlati oktatást, valamint a 

társadalmilag hasznos munkát; 

c/a humán tárgyakat,. kiváltképpen.a történelem, 

lengyel nyelv és irodalom tantervét össze kel l . 

hangolni az élet által szabott követelmények 

kel: a tanulók ideológiai-politikai álláspont-

juk és tudományos világnézetük eredményes for-- 

mélása végett; 

d/ az iparitanuló-iskolákban több időt kell for- 

ditani az illető szakma alapjául. szolgáló el-

méleti tárgyakra;- a technikumban - és szakirányu. 

liceumokban pedig fokozni kell a gyakorlati 

képzést'és tanitani kell a közgazdasági isme- 

reteket; 	. 

e/ a tanulóifjuság harmónikus fejlődése érdekében 

emelni kell az értelmi, erkölcsi és esztétikai 

nevelés szinvonaláti meg kell valósitani a 

testnevelésnek, valamint a sportmozgalö.m és a 

természetjárás fejlesztésének programját; 	. 



f/ javitani kell a tanulók teljesitmsnyét, a  

tanterveket, tankönyveket és az oktatás  

módszereinek tökéletesitését;  

gt az iskolaügy szervezetének javitása, az  á1- 

talánosan képző és szakirányu középiskolák  

hálózatának bővitése utján - elsősorbán a  

falusi ifjúság számárá -- mindenütt lehetővé  

kell tenni a középfoku képzettség megszerzé-

sét.  

5. Az általánosan képző liceum tartalmi munkája  

Mielőtt a liceumi reform tartalmi munkát meg-

határozó karakteréről szólnánk, alapvetően rögziteni kell  
m.. 

legylel hivatalos szervek megállapitását: "Az uj általá-

nosan képző liceum a széles néptömegek iskolája". /7/  

A fenti állítás igazolására álljon az alábbi  

táblázat /7/,  amely beszédesen szól a 30-as évek elit  

középiskoláinak.metamorfózisáról, különösen annak 1958- 
. 	 i3 

tól 1966-ig kifejlődött dinamizmusáról.. 	. 

Évek 	" 1946/47 1957/58 -1963/64 1964/65 1965/66  

A liceumok száma: 	785 	824 	852 	863 	867 
  ~ 	 ~  

A tanulók száma  
/ezerben/ 	228,4 	195,1 	378,5 	405,2 	426,8  a  

113 
 



Szakmunkás tanuló 	123896 
intézetet látogat- 
tak' 	45,2 % 

83,3 % 
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Az általános iskolát végzettek mozgása 

1958/59 

Általános iskolát 
végzettek 	274287 

Általánosan képző 
liceumba'lépők száma 	61587_ 

22,4 % 

Szakközépiskolát. lá- 	43268. 
togattak 	. 	15,3 % 

1960/61 1962/63 1964/65 	1965/66 

388468 	528520 	617856 	661195 

99166 	103520 	111115 	116830 
18,0 % 17,7 % 

99349 101702 
16,1 % 15,4 % 

25,5 % 19,2 % 

59583 91140 
15,6 % 17,2 % 

1075 	1624 . 	1864 	1858 	1827 
0,4 % 	0,4 % 	0,3 % 	0,3 % 	0,3 % 

füvészeti középié 
kolát látogattak 	. 

204458 	333603 	368207 	391344 

•.52,6 % 	63.,1 % 	59,6 % 	59,2 % 

94,1 % 	99,8 % 	94,0 % 	92,6 %. 

' 	 a 

Néhány tanulság kézenfekvőnek látszik a számok 

tükrében .  Az első: Az általánosan képző középiskola mind-

inkább a tömegek.iskolája lett. A. legmeggyŐzőbbek.talán 

az 1959/60. tanév számadatai-, amikor a végzősök száma szin- 

te azonos.nivón mozog, de 1960/61 -ben már 4100 fős emel-

kedésmutatkozik, ami aZ.1960-as óv 1/7-ének és az 1959-es 

év 1/4-ének felel meg. A következő évekb en szinte.ugrás- . 

szerü ez a növekedés. 1964-ben 200 % fölött van a mutató 

az 1960.évhez viszonyitva. 	 . 

Ugyanez a dinamikus lendület jellemzi a szakkö- 

népiskolák fejlődését is. Egyedül.Varsában a technikumok 

tanulóinak száma 129 %-kal és az általánosan képző közép- 
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iskolák növendékeinek száma 80 %-kal növekedett. 

Két végkövetkeztetés/7/  nagyon'világos és egy-

értelmü tanulságot mutat: 	 . 

1. az általánosan képző középiskolák társadalmi 

jelentősége állandóan növekszik; 

2. bár az érdeklődés évről-évre nőía.z általáno-

san képző középiskola és technikum iránt, az. 

általánosan képző középiskolába kevesebben je-

lentkeznek mint technikumba.: 

Az utóbbi probléma abban a szituációban feszül, . 

amelyet egyrészt a liceumok megállapitható feminizálódása. 

jelent../az utóbbi időben a leányok száma 60 % fölé emel- 

kedett/, másrészt a korszerű képzéstartalom hiányosságai ,  

ban. Ugyanakkor megszivlelendő a technikumok felé megnyil 

vánuló kritika.is. Amig az egyik oldalon hiányoljuk a li 

ceum oktatási.anyagából.a szélesebb politechnikai elemeket, 

addig a technikumoknak.'az általános miiveltséget céltő is--

meretek beszűkülését róják fel., Igy nemvolt véletlen a 

lengyel általánosan képző liceumok reformja kapcsán az az 

igény.,.. hogy az:uj tipusu iskola koncepciódában az általános 

müveltséget.biztositó tananyag mellett a korszerit poli.tech-

nikai képzés is biztositva legyen. Hogy ez a kivánság va-

lósággá vált, azt az alábbi óraterv is bizonyitja. 
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ÓRA TERM A+++  

az általánosan képző liceum számára 

Tárgyak 	Osztályok 
1. 	2. 	3. 4. heti  

Óraszám 
évi'  

Lengyel nyelv 	4 	4 4 4 16 528 

Orosz nyelv 	3 	3 3 2. 11 396 

Angol,francia 
német 	4 	4 3 	. 3 14 464 

TörtZnelem 	3 	3 3 - 9 3o6 

Állampolgári nev. - 	- 	. - 3 3 90 

Biológia 	- 	- . 3 . 2 5 162 

Higiéné 	- 	- - 1 1 3o 

Földrajz 	3 	3 - - 6 2o4 

Matematika 	4 	4 4 3 15 438 
Fizika 	3 	3 3 	. 2. . 	11 37o 

Csillagászat 	- 	.- - 1 1 30 
Kémia 	2 	2 2 - 6 2o4 
Müszaki nevelés 	3 	3 3 3 12 396 
Képzőmüv.nev.-zene 	1 1 - 4 126 

Katonai előképz. 	1 	2 2 - 5 . 17o ' 

Testnevelés 	2 	2 	' 2 2 8 264 
Fakultativ fogl. 4+- 	- - 4 4 12o 

Összesen 	34 	34 33 3o 131 4298 

Szabadon választott tárgyak: . 

Latin - 	2 	2 2 2 8 264 
Ének és zenekar

+++ 
 . 	

2++-+ 

 . . 

Port+a* 	
2 -1-++ 

Sport "*- 

+Választható tárgy. 
++A fakultativ tárgyak 5 féle csop.-ban folynak:humán, 
mat-fiz., bio-kémia,földr.-közg.-i és filológiai csop. 

+++Közös foglalkozások az 1-4. osz5ályosak számára. 

Forditotta:Koczka János. 	. 
+++++Vergleichende Pádagogik,DPZI,1968.No'1. 31.p. 
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Az általánosan képző liceum tantervkészitését 

3 alapvető törekvés determinálta: 	. 

a/ a -matematika - természettudományos képzés 

modernizálása; 

b/ .a humanisztikus tárgyak tartalmának összekap- 

csolása az élettel; 

c/ a szocializmus épitése és a modern politech 

nikai képzés bevezetése. 

Az a-b/ pont alattiakról már korábban szóltunk. 

A  .politechnikai képzés kérdése az.általánosan képző li-

ceumban éppen a "műszaki nevelés" c. tárgy bevezetésével 

kap uj szint és nagyobb teret. Ennek  a  képzési formának 

elemei már 1960 óla szerepelnek az iskolában. Az uj tan-

terv háromféleképpen erősíti meg a képzés politechnikai 

jellegét: 

/ a  matematika'- természettudomdinyi szakok po- 

litechnikai jellegének elmélyitése; 

b/ a miiezaki:gyakorlati munka kibővitése és 

c'/`a társadalmilag hasznos munka révén. 

A tárgy mind a 4 osztályban heti 3-3 órában eze- 

repel.• A tanulóknak megkell tanulniok 

- a szerszámokkal való bánásmódot, . 

-- a műszaki berendezések kezelését, 

az anyagok megmunkálását, 

szerelő" és javitó munkák elvégzését. 



Amit az uj tantervben még különösen hangsulyozni 

kell, az az Állampolgári ismeretek c. tárgy. A tanterv 

szerzői arra törekedtek, hogy a tanulók a'társadalomrói 

és a természetről szerzett ismereteiket integrálják. A tan-

terv igy rögziti az idevágó feladatokat: /7/  "Ismerkedjenek 

meg a tanulók - a tárgykeretében - a dialektikus és tör-

ténelmi,materializmus, valamint a politikai gazdaságtan 

legfontosabb elemeivel. Bővitsék és rendszerezzék ismere-

teiket a jelenlegi nemzetközi helyzetről ás ebben Lengyel-

ország szerepéről. Ismerjék meg a szocialista világrendszert 

és abban Lengyelország helyzetét. Készüljenek fel  a  szoci 

alibta erkölcs, hazafiság és nemzetköziség bázisán az or-

szág épitésében aktiv részvételre." Igy fogja össze az Á1= -

lampolgári ismeretek c.  tárgy a filozófia, politika és 

közgazdaságtan elemeit. . 

A szakmai előképzés szerepe az általános liceumban 

Az 1961. évi iskolai törvény az általánosan képző' 

liceum feladatául szabta a szakmai tevékenységre váló u.n. 

"általános előkészités" bevezetését is. Erre az utasitás 

120-200 órát irányoz elő, ez azonban nem mehet az általános 

képzés rovására. Az'  "általános előkészités" csak olyán szak- 

mákra terjedhet ki, amelyek nem igényelnek hosszabb elméleti 

tanulmányokat és gyakorlatokat.. A szakmai előképzésnek te-

hát szélesnek, lehetőleg különböző rokon szakmákra vonat-

kozóaknak kell lenniük, Erre a célra a "müszaki gyakorlati 

nevelés" 90 óráját is fel lehet.használni. 
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Saakoktatás/8/  

Az általánosan kötelező" oktatás egy évvel való 

meghosszabbitása messzemenően uj alapokat teremtett a szak-

oktatás strukturális átalakitásához is.  A törvény a szakirá-

nyu iskolák reformjának bevezetését 1970-ig kivánja megva- 

lósitani. Minthogy az általános iskola szorgalmi ideje bő-

vült , ezért megrövidül a tanulmányi idő:  

a/ az iparitanuló-iskolákban 3 évről 2 évre; 

b/.a technikumok és szakközépiskolákban. 5.évről. . 

4 évre.  

A szakoktatás legfontosabb irányelvei a'z uj re-

form  szellemében/9/ . 

a/ Olyan feltételeket kell kialakitani, hogy a 

szakiskolákat még jobban, eszmei szempontból 

. még erőteljesebben lehessen 'összekapcsolni a 

Lengyelországban folyó szocialista épitéssel 

. abból a célból,..hogy a szakmunkásokká, techni-

kusokká képzett fiatalokat még eredményesebb, 

szocialista nevelésben lehessen részesiteni. 

b/ Biztositani kell, hogy a szakmunkásokat és 

technikusokat még jobban -felkészithessék szak- 

mai feladataik elvégzésére. 	. 

Ezért a szakoktatás reformátorainak 2 fontos irány-

. elvet szabtaA:01  

r~ 
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aía szakiskolákat szorosabban kapcsolják össze 

az ipari üzemekkel; 

b/ forditsanak több időt az egyes szakmák elmé-

leti főtárgyainak tanitására, különösen a 

technikumokban és sza.kliceumokban a gyakorlat- 

ra. 

 

Vezessék' be  a gazdasági tudomáhyok tarvitását. 

Jelenlegi problémák és fejlődési tendenciák  

Az 1961. évi iskolatörvény által megvalósitott 

reform - bár a lengyel középfoku oktatás hosszu időre szó- 

ló kódexének igérkezik - számos "fehér foltot" mutat. Ren-

dezettsége, "lekerekitettaége" mellett is jócskán maradtak 

benne nyitott kérdések. 

A felmerült problémákat jól tükrözi.Suchodolski 

professzornak a képzés differenciálására vonatkozó vitá-

ja. /10/  Véleménye szerint az általánosan képző liceum nem 

szakiskola. Funkciója  szerint csak  a_főiskolákra és a kö-

vetkező 4 nagy  foglalkozási csoportra kell felkészítenie: 

a./ technika és ipar /`ehhez legfontosabb tárgyak: 

matematika, fizika, kémiai; 

b/ azok a szakmák, amelyek előlények gondozásával 

foglalkoznak /ehhez: biológia, kémia/;' 

c/ a társadalom igazgatásával kapcsolatos szakmák 

/ehhez: szociológia, közgazdaságtani; 	. 

d/ a közmüvelődéssel és kulturával kapcsolatos 

foglalkozások /ehhez: filozófia, müvelődés 

történet/. 
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''Suchodolski koncepcióját az Oktatási Minisztérium 

szervezési és társadalmi okokból elvetette. Helyette az 

egységes képzés elgondolása nyert polgárjogot. 

Változatlanul gond maradt a reform fokozatos:be- 

vezetése.után is 	 . 

a/ az iskolaügy •strukturájának javitása; 

b/ a középfoku képzés kiterjesztése az egész if-

juságra; 

c% a gondolkodási, cselekvési önállóság, az egyé-

ni alkotói képességek kibontása; 	-' 

d/ az oktatási anyag modernizálása; 

e/ az uj koncepcióhoz uj didaktikai folyamatok, 

metodikai eljárások kidolgozása; 

f/ uj tankönyvek szerkesztése; 	. 

g/ a pedagógusképzés megreformálása; 

h/ a felsőoktatás szorosabb kapcsolatának megte- 

'remtése a középiskolákkal, 
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LENGYEL  NÉPKÖZTÁRSASÁG  

Polska Rzeczpospolita Ludowa  

U n v.  

Készitette:Koczka János. 
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Az egyes iskolatipusok lengyel nyelvti megnevezése  

VL 

1. Szkoxa Powszechna 

2. Szkoxa Podstawowa. 

3. Szkoxa Zbiorc.za 

4. Szkoxa Przysposobi.enia 

Rolniczego 

5.- Zasadnicza Szkoxa Zawodowa 

6. Gimnazjum 

= Népiskola 	. 

= Általános Iskola 

= Ált.Isk. /önálló Felső Tagozat/ 
= Mezőgazdasegi Előkészitő 

Iskola 	. 

Iparitanuló Iskola  

= Gimnázium 

7. Gimnazjum Ogólnoksztaxcace = Általános Gimnázium 

• 

S. Gimnazjum Zawodowe 

9. Liceum 

10. Liceum Ogólnoksztaxcace 

11. Liceum Zawodowe 

12. Liceum Pedagogiczne 

13. - Liceum Muziczne 

14. Liceum Felczerskie 

15. Liceum Rolnicze 

16. Liceum Sztuk Plastycznych 

Liceum Technik 

Szkoxa Prawnicza• • 

1Q. Szkoxa Merska 	- 

19. 

 

Wysza Szkoxa 

20:: Uniwersytet 

Szakgimnázium 	. 

Liceum 	. 

= Általánosan képző Liceum 

= Technikumo Liceum /Technikum/ 
= Pedagógiai Liceum /Tanitóképző/ 

= Zenei Liceum /Szakközépisk./ 

= Egészségügyi Liceum /Szakközép- 

iskola/ 

= Mezőgazdasági Liceum /Szak 

középiskola/` 	. 

Képző- és Iparművészeti 

= 	Szakközépiskola. 

Jogi Szakközépiskola 

= Tengerészeti Szakközépiskola 

Főiskola 

= Egyetem 	.. 
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NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 

Deutsche Demokratische Republik /DDR/ 

Terület:  107 834. km 

Lakosság:  17 136 000 fő 

Államforma: népköztársaság 

Népek: 	- német 	99,1 % 

- szorb 

/lausitzi vend/ 0,9 % 

- egyéb. 

I. Az oktatás történeti fejlődése  

A Német Demokratikus  Köztársaság oktatásügyének 

fejlődését, egyáltalán mai értelmü létét azok a történelmi 

események determinálták, amelyeket a második világháboru 

befejezése után a.demokratizálódás mérföldköveiként tart 

számon a közvélemény. 1945-ben a hitler-fasizmus szétzuzása 

nyitott kaput Németországban a békés és demokratikus fejlő-

dés számára. "Az 1945. augusztus 2-i potsdami egyezmény ki- 

mondta, hogy a militarizmus és nácizmus kiirtásával a náci 

szellemet  képviselő tanitókat - tanárokat is el kell távo-

litani az oktatásból.. Ezzel a német nép megkapta a lehető-' 

séget, hogy életét demokratikus és békés alapokon ujra fel- 

épitse. "/l/ 

2 
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Noha Németországban mintegy százéves volt a tánkötelzett-

ség, mégis ez a kezdődő korszak teremtette meg először a 

német nép életében a mindenkire kiterjedő egységes., mé-

lyen humanista oktatási és nevelési rendszer megvalósitá 

sát. "1945-ig az iskola nem szolgálta a nép érdekeit. Osz-

tályiskola volt, amely a dolgozók gyermekeit kizárta a 

magasabb foku oktatásból". /2/ 	. 

A történelmi visszapillantás igényessége nem ké-

pes minden fejlődésfázist regisztrálni,. de a legfőbbeket 

4 pontban rögzithetnők a következőkben. 

1. Az oktatás és nevelés demokratizálása /1945-1946/ 

1945. október 18-án a német. Kommunista Párt Köz-

ponti Bizottsága felhivást bocsátott ki a demokratikus is-. 

• kolareform létrehozására, amely egyenes folytatása, része 

volt az egész antifasiszta-demokratikus ujjáalakitásnak. 

Olyan időben indul meg ez a széles tömegeket aktivizáló 

kezdeményezés, amikor szinte a semmiből és semmivel ugyan, 

de a szovjet övezetben már a tanitás is megindul. Az ak-

kori viszonyokra jellemző néhány adat megmutatja a hallat-

lan erőfeszitéseket.is. Az iskolák -1/4-e használhatatlan; 

nincs butorzat és felszerelés. A pedagógusok 72 %-a, Thü 

ringiában.90 %-a náci párttag volt. Se ruha, se élelem, 

se fűtés, és.mégis 2,35 millió gyermek kezdi meg a tanu- 

lást. Mig egyfelől: a mindennap és az uj élet gondja.. je - 
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lentkezik, a másik oldalon gigászi erőfeszitések történ-

.nek a demokratikus iskolareform megvalósítására.. 

Az 1946 juniusában jóváhagyott és az iskolák de - 

mokratiz:álását biztositó alaptörvény leglényegesebb pont-

jai;13/  

a/ Az oktatás és nevelés megtisztitása minden  fa-

siszta, militarista és más reakciós befolyástól. 

b/ A vagyonosok müvelődési privilégiumának felszá-

molása. A nép gyerrnekei,elsősorban a munkások 

és parasztok gyermekei lehetőséget kapnak, hógy 

látogathassák az összes oktatási intézményeket, 

beleértve az egyetemeket is. Fel kell számolni 

a polgári dualizmuson nyugvó iskolai szerveze-

tet és iskolai strukturát. 

c/ Meg kell va.lósitani az oktatásügy világivá ás 

egységessé tételét,-valamint államositását. 

.Biztositani kell az oktatás tudományosságát, 

müvelődési lehetőségek egyenlőségét_ •  

d/-Minden náci- tanitó eltávolítása az iskolai szol-

•gálatból..-Munkások és demokratikus értelmiségi-

ek megnyerése az oktatás számára. 

Ez az oktatás demokratizálását biztositó törvény 

strukturálisan megváltoztatta az egykori weimari és hitle-

ri Németország oktatási rendszerét és alapjává vált a szer-

vezetten felépitett iskolarendszer későbbi formáinak. 

J 
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Az 1946-os oktatási törvény alapján az alábbi is-

kolatipusok jöttek létre: 

a/ Óvoda /Kindergarten/ a 3- .6 éves koru gyermekek  

számára.  

b/ Általános iskola  /Grundschule/ a 6. életévtől  

kezdődően. Az iskola 4+4=8 osztályos szervezésű.  

Az általános iskola különösen didéken jelentett  

nagy problémát. 4114 vidéki egyosztályos  /egy-

tanitós/ iskola müködött. Ez 1949-re 668-ra,  

1952-re 164-re redukálódott. Az egytanitós is-

kolák helyébe fokozatosan központi iskolák .  . 

/Zentralschulen/ léptek. Ez utóbbiak számára egy  

év alatt /1946-tól 1947-ig/ 2311-ról 2886-ra,  a  

tehát mintegy 25 %-kal megemelkedett.  . 

c/ Középiskola  /4berschule/. A 8 osztályos általá-

nos iskolához kapcsolódó 4 éves középiskola vagy  

a szakmai képzés /Berufsausbildung/. Mindkettő  

érettségit adott. Ugyancsak nyitva állt a lehe- .  

tőség munkás-parasztfiatalok számára, hogy az  

egyetemi-főiskolai. tanulmányokhoz szükséges szak-  

érettségit megszerezzék /Arbeiter-und Bauern-

Fakultbt oder Fachschule/.  . 

d/ Gyógypedagógiai. iskola  /Sonderschule/. Az állam  

reridkivüli gondosságát jelentették a háborus  sá-

rültek, vakok, süketek, testi fogyatékosok szá-

mára beinditott gyógypedagógiai iskolák.  
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e/ Iparitanulő-iskola  /Berufsschule/. A szakmai 

képzés számára 18 éves korig, vagy a tanonc-

idő-._végéig kötelező iskolákat hoztak létre. 

f/ Uzemi iparitanuló-iskola  /Berufsschule im Bet- 

rieb/. Az üzemi ipa.ri.tanulók részére elméleti 

és gyakorlati oktatást szerveztek iskolai ke 

retben, a továbbjutás lehetőségével.  /Érettsé- 

givel a szakiskolák, főiskolák felé!/. 

2. A demokratikus iskolareform továbbfejlésztése  /1946-1949/ 

A demokratikus iskolák létrehozásával a fejlődés 

második szakaszát az oktatás tartalmi mélységének keresé-

se  jellemezte.  Az évek egymásutánjában nagyon sokat jelen-

tett az a 4 pedagógus  kongresszus, amely a szocialista is-

kola fundamentumának lerakásában buzgolkodott. Ezek a 

kongresszukok tájékoztatták a pedagógusokat a soronlévő 

feladatokról, a megoldás menetéről. Az első kongresszus  

1946 augusztusában, a második  1947 szeptemberében, a har-

madik 1948 . juliusában hozott olyan határozatokat, amelyek 

nyomán a negyedik  kongresszus 1949 augusztusára lezárhat-

ta az iskolák fejlődésének, az ujabb előrelépéshez szük-

séges kiérlelt tapasztalatok összegezését. "A polgári 

demokratikus forradalom követelései beteljesedtek .. Amit a 

nagy pedagógusok: Komensky, Pestalozzi, Diesterweg és . 

Wander a legmerészebb gondolataikban kifejeztek, a német 

demokratikus iskolák formájában valóság lett"./4/ 
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A fejlődés II. szakaszának történelmi ténye - amely 

egyben meghatározójává is válik az iskolaügy további ala-

kulásának, az 1949.október 7-én ünnepélyesen proklamált 

Alkotmány. Létrejött Németország történelmében az első 

munkás-paraszt állam: a Német Demokratikus Köztársaság. 

Az uj demokratikus alkotmány mindenki számára biztositja 

a testi ., szellemi, erkölcsi felemelkedést. A képzésfolya-

mat pedig függetlenné válik a családok szociális és gaz-

dasági helyzetétől. A tanulás, kulturfelemelkedés uj fel-

adatokat ró az  oktatás irányitóira: a lehetőségek formába 

öntését. 

3. Az "átmenet" korszaka /1950-1959/ 

A Párt III.Kongresszusa 1950-ben.elfogadta a ta-

nitás tudományos nivójának emelésére hozott javaslatokat. . 

Rendkivüli méltánylást kapott a javaslat bevezetőjében 

az antifasiszta-demokratikus iskola megteremtésére tett 

er-őfeszités. A szocialista társadalom megteremtése azon- 

ban ennek az iskolának szocialista átalakitását,'a benne 

tanuló ifju .nemzedék szocialista nevelését igényelte. Ezt 

az igényt csak uj, szocialista szellemüoktatáspolitiká-

val lehetett megvalósitani. A kongresszus ezért javasolta 

a. továbbiakban a 10 osztályos iskolarendszer kiformálását 

és bevezetését. /1-951-ben már 100 ilyen tizosztályos isko-

lát nyitottak megfelelő  tapasztalatok  gyüjtése céljából./ 

A kongresszus javaslatára a Népoktatási Minisztérium. 1950 

elején a következő didaktikai elveket érvényesitő rendele- 
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tet adott ki a Kéi*ésn'ivó emelésére  és vele összefüggésben 

az aktiv.tudományos ismeretek fokozására. 

1. A haladó tudományos ismeretek összekapcsolása 

a tanuló oktatásával :  és nevelésével. 

2. Az elmélet és gyakorlat szintézisének megterem- 

. 	 tése. 	 . 

3. Absztrahálás és általánositás nagyobb mérvű 

érvényesitése az oktatás folyamatában. 

4. A pedagógus irányitó szerepe a tanulók alkotó 

jellegü munkáiban. 	. 

.5. A. személyiségfejlesztés hatékonyabb eszközei ós 

módszerei. 

1951/52-ben a fenti elveket érvénesitő tantervek 

és tankönyvek jelzik a további haladást á szocialista is-

kola  felé, mig 1952 . juliusában a II.Pártkongresszus vég-

leges megfogalmazásban jelöli ki az általánosan képző is-

kolának, a jövő iskolájának feladatát: "Az iskola azt a 

feladatot kapja, hogy az ifjuságot olyan mindenoldalu aze-

mélyiséggé nevolje, aki képes és kész lesz a szocializmus 

felépitésére és a dolgozók vivmányainak a  végsőkig való 

védelmezésére." /1/ 	. 

Kétségtelen, hogy a szocialist a . iskola megteremtése 

felé vezető uton sikerek születtek, de ennek az átmeneti  

korszaknak gyengéi is voltak. A tapasztalatok azt mutatták, 

hogy a "politechnikai oktatásnak, az oktatás és termelés 

összekapcsolásának nem szenteltek '\kellő figyelmet. Igy 
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ebben az átmeneti időszakban a csak elméleti fejtegeté-

sek nyomában nem születtek jogszabályok". /5 / Bár 1956-ban  
az V.  Pedagógus Kongresszus megvitatta a szocializmus épi-

tésének iskolaproblémáit, iskolatörvény, a tizosztályos  

általánosan képző politechnikai iskola bevezetését körvo-

nalazó törvény csak 1959-ben látott napvilágot. Ezzel le-

záródott az NDK szocialista iskolájáért vivott.hosszu 

harc harmadik szakasza. Ebben a közdelemben megszületett 

a kommunizmus szellemében fogant első német szocialista 

iskola. 

II. A mai egységes szocialista iskolarendszer szervezeti  

felépitése /1965. február 25./ 

Az 1959-es oktatási törvény kialakitotta az uj 

tizosztályos iskola nyers formáját, amelyet azonban to-

vább kellett csiszolni, alakitani az élethez, a szocia-

lista társadalom igényei szerint. 1959-1964 közgtt szá mos vuc+taaaVQ 

tökéletesitő tanterv jelent meg'/Prüzisierte hehrplöne/, 

amelyek mind-mind a  szocialista  fejlődéshez, a technikai 

forradalom támasztotta követelményekhez kivánták.igazi-

tani az oktató-nevelő munkát,`mig végül 1965. február 25-

án megjelent a mai egységes szocialista iskolarendszerről 

szóló törvény.. Bevezetésének indokait süritve, azt a 

következő mondatok fejezik ki leghevebben: "A tudomány 

és a technikai forradalom követelményei, a szocializmus 
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gazdasági törvényeinek tudatos alkalmazása, és a szocia-

lista társa .dalom,a szocialista demokrácia' és kultura 

kialakitása határozzák meg a képzés uj vonásait korunk-

ban." /6/  A gépesités és automatizálás gyors fejlődése, a 

modern kémiai eljárások alkalmazása, az elektrotechnika 

fejlődése és a magenergia kiaknázása megváltoztatják a 

termelési folyamatokat és a munka jellegét. A bonyolult 

gépek, mérő- és irányitó berendezések magasabb általános 

és szakmai műveltséget igényelnek. E feladatok teljesité-

sét szolgálja a tizosztályos általánosan képző politech-

nikai iskola mindengyermek számára. Az egységes szoci-

alista oktatási rendszer alapvető alkótórésze:"7/  

a/ az iskola előtti nevelés intézményei; 

b/ a tizosztályos általánosan képző politechni- 

kai iskola; 	 . 

c/ a szakmai képzés intézményei; 

d/ a főiskolára előkészitő intézmények; 

e/ mérnök- és szakiskolák; 

11 a  dolgozók  intézményei; 

g/ kisegitő iskolák. 

Az uj oktatási rendszer legfőbb jellemzői: 

a/ megszűnteti a "zsákutcákét"; "zöldfény" minden-

ki számára az egyetemig; 

b/ a 10 osztályos általánosan képző politechnikai 

iskola elvégzése kötelező; 
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c/ az iskolai kötelezettség a 7.évtől kezdődik; 

d/ a 10 osztályos általánosan képző politechni-

kai iskolai képzés az iparitanuló-iskola in-

tézményeiben vagy a dolgozók  ki-  és tovább-

képző intézményeiben is befejeződhet; 

e/ az oktatás díjtalan. 

1. Az uj , iskolatörvényben meghatározott intézmények 

a/ Bölcsőde  /Kinderkrippe/ a születés 1. hetétől 

a 3. életévig. 

b/ Óvoda /Kindergarten/ 3 éves kortól az iskola-

kötelezettség megkezdéséig. 

c/ Tizosztályos általánosan képző politechnikai 

iskola  /Allgemeinbildende polytechnische Ober-

schule mit 10 K1./ az egységes szocialista ok-

tatási rendszer alapvető tipusa. Ez a tipusu 

iskola egységes, modern általánós és szakmai 

képzést .hiztos t mindenki számára. Benne az ok-

tatás és az élet szorosan kapcsolódik a munká-

val, a szocialista épités gyakorlatával. 	. 

Háromtagozatu iskola: 

alsótagozat 1-3. osztállyal 

középtagozat 4-6.osztállyal 

felső tagozat 7-l0.osztállyal. 
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Az alsó tagozat  /Unterstufe/ feladata az alap-

készségek kialakitása és megerősitése. Elsőrendű cél, 

hogy a tanulók szerezzék meg első ismereteiket és fel-

ismeréseiket a természetről, a munkáról és a szocialis-

ta társadalomról. Ehhez: hazaszeretet - munkaszeretet .. 

A középtagozatban  /Mittelstufe/ megkezdődik a 

természettudományos, a társadalomtudományi és idegennyel-

vi.szákoktatás. Lényegében itt kezdődik el a tudományos 

oktatás, a technika és .kultura, behatóbb megismerése. Eh- 

hez: nagyobb társadalmi aktivitás; a termelőmunkába való 

bevonás. Intenziv pionir-élet. Közösségi életforma: osz-

tály és iskolaközösség. 	. 

A felső tagozatban  /Oberstufe/ befejeződik a po-

litechnikai oktatás.. Ez  teremti meg ez alapot a gyakor-

lati tevékenységhez és a.. felelősségteljes pályaválasztás-

hoz. Ez a.tagozat szorosan halad az elméleti és gyakor-

lati képzésben.-Benne elmélyülnek a tudományosan megala- . 

pozott ismeretek. . Valóban az  általános és szakmai müvelt-

04g  integráltsága jellemzi a tagozat munkáját. 

A tizosztályos iskolában folyó szakmai képzésre . 

épül- az egyéves lineárisan-bővülő szakmunkásképzés. Ezért 

ennek az iskolatipusnak vannak speciális tagozatai: 

a/  technikai,  

b/ természettudományos, 

c/ nyelvi, 

d/ művészeti, 

e/ sport, 

ágazatai. 
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A  szakmai  képzés I. szakasza.a 10. osztályban 

történZl a II. szakasz termelési feltételek között. 
Azok számára, akik egyetemre, főiskolára •készül-

nek,  a továbbtánulás 2 utja. nyilik meg. Az egyik: átlép- 

nek a következő iskolatipusba, a tovább bővitett"általá-

nos politechnikai felső iskolába. 

d/ Bővitett általános politechnikai felső is-
kola /Erweiterte politechnische Oberschule/ 

2 évfolyamos: Az ide pályázni kivánóknak fel-
vételi vizsgát kell tenniük. Ez az iskola fő- 

iskola-jellegü intézmény, amely főiskolai  for-
mák között és főiskolai módszerekkel dolgozik. 
/Szeminárium, előadások, konzultáció stb. / ` 

A másik ut: 	 . 
e/ Különleges szakmai iskolában /Spez.Berufs-
'schúle/ 3 év alatt a szakmai.képesitésselegyütt 
érettségit lehet szerezni. 

f/..Üzemi felső iskola %Bétriebsoberschule/ vagy 
esti felső.iekola /Abendschule/ ad azoknak.;ál 
talános müveltséget, akik.a l0.osztály után 
a termelőmunkába lépnek. Az  itt-szerzett  érett-
ségi minden felsőoktatási intézménybe felvétel-. 
re jogosit. . 

Azon munkás -parasztfiatalok részére, akik:::koruk-
nál fogva és a régi rendszerű -oktatás alacsonyabb kategó-
riájából kerültek a terwelésbe, szintén fennáll a lehető-
ség szakérettségi megszerzésére az egyetemek mellett mü-
ködő munkás-parasztfakultáson /$rbeiter-. und Bauernfakül- 
tat/. 
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2. A tizosztályós iskola  Óraterv  

Az alább következő ideiglenes óratervek jól . 

érzékeltetik a képzésre forditott időegységeket, más-

részt az egyes tantárgyak tantervi sulyát a képzés egé-

szében. Minthogy a lOril illetve 12 osztályos képzés foko-

zatosan valósul meg, a tantervek és óratervek is lépcső-

zetesen kerülnek bevezetésre. 
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._a tízosztályos általánosan 	pző  p ké 	olitechnikai  
felsőiskola óraterve  

. 1968/69 . tanévtől  
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x Beleértve az isk.gyak.kerti oktatást az 5. osztályban 30 óra  
xx Évi óraszám  
Lehrplan der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule,Ministerium für Volksbildung DDR.  

Forditotta:Koczka János. 	 . 

r 
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ÖRATERV  

a 12 osztályón ált.képző politechnikai 

felső iskola ált.tagozata számára /A-Zweig/ 

Tárgyak - 	9.o lo.o. ll.o. 12.o. 

Német nyelv 4 4 4 	. 4 

Russisch /orosz/ 5 3 3 3 

2. idegen nyelv 5 4 4 4 

3. idegen nyelv - 4 5 5 

Matematika 3 3 3 3 

Fizika 2 2 2 1 

Kémia 2 2 2 1 

Biológia 1 1 1 2 

Földrajz 2 '1 1 - 

Csillagászattan - - - 1 

Műszaki rajz 1 1 -- 

Bev. a szoc. termelésbe 4 4 4 4 

Történelem 2 2 2 3 

Állampolgári ism. 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Zene 1 1 1 1 

Testnevelés 2 

Összesen  16 16 16 16 	_ 

A tanulóka lo osztályos ált.képző iskola 8.osztálya után 
léphetnek át ebbe az iskolatipusba, amely a 12-ik oszt 
után érettségit ad.- . 

* Lehrplan der zwölfklassigen allgemeinbildenden polytech- 
nischen Oberschule /erweiterte Oberschule/Herausg.Mini- 
sterilim für Volksbildung DDR.1961.Std/l. 

Forditotta:Koczka János. 



/ B/Zweig/ 

.Tárgy 9. lo.o. ll.o. 12.o 

Német nyelv 4 4 4 4 

Orosz nyelv 3 3 	. 3 3.. 

2.idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 5 5 5 4 

Fizika 3 3 3 3 

Kémia 2 3 3 3 

Biológia 2 2 3 2 

Földrajz 2 1 1 1 

Csillagászattan - - - 1 

Müszaki rajz 1 

Bev. a szoc. termelésbe 
4 4 4 4 

Történelem 2 2 2 3 

Állampolgári ism.  1 I 1 1 

Rajz 1 . 	 1 1 1 

Zene 1 1 1 1 

Testnevelés 2 2 2 2 

Összesen 	36 	36 	36 	36 
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ÓRATERV  4' 

a 12 osztályos ált.képző politechnikai 
felső iskola term.tud.tagozata számára 

A tanulók a lo osztályos ált.képző iskola 8.osztélya utám 
léphetnek át ebbe az iskolatipusba, amely a 12.oszt. 
után ér etttségit ad.- 

Lehrplan der zwölfklqssigen ailgemeinbildenden polytech- 
nischen Oberschule /erweiterte Oberschule/Herausg.Mini-
sterium für Volksbildung DDR.1961.Std/2. 

Forditotta:Koczka János. 



Tárgy 9.o. lo.o. ll.o. 12.o. 

Német nyelv 5 4 3 4 

Orosz nyelv 	. . 	3 3 3 3 

2. idegen nyelv 6 . 	4 4 4 

3. idegen nyelv - 6 6 7 

Matematika 3 3 3 3 

Fizika 2 2 2 1 

Kémia 2 1 	. 2 1 

Biológia 2 1 1 

Földrajz 2 1 	' 1 

Csillagászattan - 1 

Müszaki rajz 	1 1 - 

Bev 	a szoc 	termelésbe 
3 3 4 

Történelem 2 2 2 3 

Állampolgári ism. 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Zene 1 1 I 1 

Testnevelés 2 2 2 2 

Összesen 	36 	16 	16 	36 
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ÓRA TFR V*  

a 12 osztályos ált.képző poli-

technikai felső iskola nyelvi 

tagozata számára / C-Zweig/ 

A tanulók a lo osztályos ált.képző iskola 8.bsztálya után 
léphetnek át ebbe az iskolatipusba, amely a 12.oszt. 
után érettségit ad.- 

+ Lehrplan der zwölfklassigen allgemeinbildenden polytech- 
nischen Oberschule /erweiterte Oberschule/Herausg.Mini- 
sterium für Volksbildung DDR.1961.Std /3. 

Forditotta:Koczka János. 
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3. Az oktatás tartalmi kérdései  

Az alsótagozati oktatás tartalmi vizsgálata nem ké-

pezi vizsgálódásunk tárgyát. A középtagozat szakrendszer 

szerinti munkája, majd a felsőtagozati-mélyebb tartalmi 
"merítés" a korábbi iskolarendszerek középfoku oktatási 

nivójával való összevetésre csábitanak. 
a/ Az anyanyelvi oktatás keretében a nyelvtan és he-

lyesirás összefüggő rendszerben való tanitása, a 
nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a döntő kivá-

nalom. Ismerjék meg az irodalomból a jelen és 
mult humanista müveit és a szocialista realizmus. 

mestereit , 

b/ A társadalomtudományi ismeretek kapcsán meg kell 
ismerriiök a tanulóknak a társadalom fejlődésének 

törvényszerU égeit. Politikai _, történelmi alap- 

tudást kell szerezniük. 

c/ A politechnikai oktatás ismertesse meg velük a 
szocialista termelés tudományos alapjait. Tech-

nikai, technológiai,  gazdasági ismereteket kell 

elsajátitaniuk. Ide tartozik a tájékoztatás is 
a népgazdaság legfontosabb szakágairól. 

d/ A matematikai  ismeretek rendkivüli szerepet kap;-. 
nak. Alapvető .a számtani szabályok, megoldási 
eljárások ismerete,  gyakorlása. A matematikai 
összefüggések, logikus bizonyitási eljárások, a 
matematikai gondolkodás fejlesztése kapnak itt 
nagy hangsulyt. A matematikai módszer -alkalmazá-
sa a szakmai kiképzésben. 

e/ Természettudományos ismeretek. A természet tör-
vényszerűségeinek, hatásainak felismerése. Elmé-

letileg megalapozott, tudományos kisérletek meg-

figyelése, a jelenségek magyarázata, értékelése. . 
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A természet jelenségeinek átvitele a társadalmi 

fejlődés viszonylataira. Áltálánositás..Élő és 

élettelen világ. 

f/ Az ipari és iskolakert-oktatás  folyamatában egy-

szerü müszaki, agrobiológiai és gazdasági ismere- 

tekkel szükséges a tanulókat megismertetni. Nagyon 

fontos a müszaki-technológiai tények matematika i . 

és természettudományi elfogadtatása. Fontos: alap-

vető munkakészségek elsajátitása. 	. 

'g/ Az orosz nyelvi oktatás  arra'törekedjék, hogy a 

tanulók aktiv nyelvtudásra tegyenek szert. Ki kell.. 

alakitani az irás-olvásás, az egyszerű beszéd kész-

bégét, 

h/ A müvészeti tárgyak oktatása  nyomán arra kell tö-

rekedni, hogy az énekben, zenében, rajzolásban, • 

festésben, modellezésben a jártasságok, készségek 

tökéletesedjenek. Gazdag érzelem- és képzeletvilág 

bontakozzék ki a tanuló életében. 

i/ A sportoktatás  az egészséges emberi életet szol-

gálja; neveljen szilárd akaratra, munkára, harcra. 

A tantervi elemzés szembetünő vonása: az általános 

és szakmai képzéselemek arányos volta,:harmónikus ötvözete. 

A humaniórák a szocialista embereszmény kialakitásához, a 

természettudományos ismeretek a technika,  technológia,  egy-

általán a politechnikai nevelés szilárd bázisaivá válnak. 

Az egész oktatási koncepció "uj.szerüsége abban van, hogy 
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tisztázza a modern szocialista általános képzés alapvető 

jelentőségét és lényegét, összefüggésben a magas szinvo- 
nalu speciális képzés szükségességének felismerésével. 

Ujszerüsége abban van, hogy összeegyezteti azokat a fela- 

datokat, amelyek egyrészt a technikai forradalom követel-

ményeiből, másrészt a  sokoldaluan képzett szocialista em-

ber nevelésének alapvető célkitüzéseiből fakadnak. /9/  

4. Politechnikai képzés és nevelés  

A Német Szocialista Egységpárt VII, kongresszusa 

rendkivül tömören fogalmazta meg a szocializmus további 

épitésének feladatait at NDK-ban. A kongresszus mély elem-

zése nyomán született határozatokból nagyon pregnánsan 

domborodtak ki azok a felismerések, amelyek egybehangzóan 

körvonalazták a politechnikai képzés és nevelés fontossá -

gát,_összhangját. a népgazdaság fejlődésével. "Ennek .a fel- 

.ismerésnek következményeként jelent meg l966.'március 24- 

-én a Minisztertanács határozata, amely megteremtette a 

szakmára előkészitő politechnikai oktatás további fejlesz- 

tésének lehetőségeit. Oktatási formába öntötte a kongresz-

szus által meghatározott azon kivána:lmakat, amelyek a tu-

dományos technikai alapképzés szerint a tanulókat a későb- 

bi hivatásukra előkészitik. Megjelölte azokat a fontos te 

rületeket, amelyeken ez a hivatásra való felkészités a po-

litechnikai oktatás funkcióját. betöltve korszerű képzést 

ad: a technológia, géptan, elektrotechnika, elektronika, 
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gazdasági szakismeret, valamint az épitőipar területén." I10f  

A politechnikai oktatás jelenlegi helyzetének be-

ható elemzése felszinre hozta az általános és szakképzés 

egyidejü elsajátitásában mutatkozó problémákat - mert ez 

volt a korábbi koncepció - valamint az iskolák felszerelt-

ségének hiányosságait és nem utolsósorban a szaktanári 

ellátás gondjait. Emellett megmutatkoztak azok a nehézsé-

gek is, amelyek az üzemek vonalán alakultak ki. Bár a me-

zőgazdaságban jobbak voltak  az eredmények a politechnikai 

oktatás területén, mégis sürgető szakmai és társadalmi 

igénnyé vált az egészpolitechnikai oktatás rendszerének 

felülvizsgálata. Természetesen a kérdést más tényezők is 

motiválták. Az általános tudományos és technikai fejlődés 

mellett a tulzóttan specializált képzés nem kielégitő 

tapasztalatai is mindinkább arra mutattak, hogy célszerübb  

lenne a konkrét szakra való képzés helyett az általános 

technikai tudás és elemi _ gyakorlati készségek kialakitá-

sár°. töiekeen.=i. Ezek a  megfontolások sugalmazták - a megle-

vő tantervek átdolgozását, korszerüsitését és uj szempon-

tu átformálását. 

Az uj tantervlll"  bevezetése a 7-10. osztályig 

komplex módon egyszerre történt 1968, szeptember 1-én, 

.mig a 11-12. 'osztályok tantervének kidolgozására és beve-

zetésére-1969 után kerül sor. Az uj iskolarendszer poli-

technikai..karakterét a párhuzamosan haladó elméleti és 

gyakorlati. oktatás-nevelés determinálja. Ez - mint a ké- . 
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sőbb következő táblázat is mutatja - az 1-6. osztályokig 

kézügyességi és iskolakertészeti órákon történik, majd 

a 7-10. osztályokban a  már differenciált tanterv kerül 

bevezetésre. 

óratervileg/117  a  politechnikai oktatás a 7-8. osz-

tályokban egypégesen heti 4 órában történik. Ebből a  "Be-

vezetés a szocialista termelésbe" c tárgykör keretén be  - 

1U1 a "Technológia és géptan" tanitására 1 óra, a "Műszaki  

rajz" oktatására 1 óra forditandó. A "Tanulók termelőmun-

kájára a tanterv 2 órát ir a1ő, 

9-10. osztályokban az a lényeges változás az ok-

tatási szerkezet felépitésében, hogy az általános politech-

nikai képzést a szakmára előkészitő politechnikai képzés  

váltja fel.Ez a profilváltozás azt jelenti, hogy azonos 

elméleti oktatás mellett differenciáltabb termelési gya-

korlattal igyekeznek biztositani az alapvető készségek ki-

fejlesztését. Ennek megvalósítása 2 irányban történik: . 

ipari és gazdasági vonatkozásban. Az ipari vonalon belül 

vagylagosan három lehetőség kinálkozik a szakmai felkészi- . 

tésre: gépgyártás, elektrotechnika-és épitőipar. Ujabb . 

módositással lehetőség van a kémia és textilipar területén 

is az oktatás kiszélesitésére. A differenciáltság azonban 

- ezt hangsulyoznunk kell csak a termelőmunkát érinti. 

A politechnikai nevelés és oktatás koncepcióját 

a következő táblázat mutatja. 
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..A tartalmi fejlesztés uj vonásai 

A  tanterv karakterét vizsgálva a következő uj vonásokat 

fedezhetjük fel: 	 . 

a/ Megőrzi az előző politechnikai tanterv jó, pozi- 

tiv, a szocialista társadalmi rend igényeit tá- 

mogató értékeit. 

b/ Hasznos következtetéseket von le a tudomány és 

technika fejlődésének azon tendenciáiból, amelyek 

az általános képzés jellegére mutatnak. 

c/ Fejleszti a müszaki gondolkodást. 

d/ Lehetőséget biztosit a terhelőmunkában való nagyobb 

részvétel folytán az  önálló, alkotó jellegit és 

felelősségteljes munkára. 

e/ Az általános alaptudás és szakma ismereteit kon-

centráltan adja.. 

f/ Megteremti az átmenet lehetőségét az  egységes 

kétéves felsőiskoldra. 

g/ Tendenciáiban a szakmákra való előkészitésre, pá-

lyairányitásra mélyebben mutat.. 

h/ A politechnikai képzés nevelő hatását fokozzák a 

tantervben azok a törekvések, amelyek a szocialis-

ta emberré formálás, a politikai-ideológiai neve-

lés, a világnézeti és jellemalakitás anyagával 

nemesveretüvé teszik az egész céltudatos tantervi 

felépitést. 
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A tantervi.mélységeket.keresve az óratervben sze-

replő Politechnikai oktatás  c.  tárgy bontását érdemes . 

még kiemelnünk. Ebben is mindenekelőtt a "Bevezetés a .  

szocialista termelésbe" c.imü i"ész-tárgyat. Bebizonyoso-

dott ugyanis, hogy gyakran a tantervi összetettség foly-

tán a  komplex-tárgy részterületei elhanyagolódnak. Itt 

előrelépni először a tanári munka jobb átgondolásával, a 

szélesebb iskolai és üzemi kooperációval lehetséges. A 

politechnikai óra megszervezése, felépitése, ökonomikus 

átgondoltsága, a "mit-miért-hogyan" megfontolása jelentik . 

a minőségre irányuló tárekvéseket. Az idevágó utasitás 

lényeges a "tulzot .tan elméletieskedő, agyonpedagógizált 

órákat a matematika és természettudományos összefüggések 

megláttatásán tul váltsa fel a gyakorlatiasságra való 

törekvés. -A..  technikai ....folyamatok felismerése, a  funkcio-

nális alapelvek felfogása, a politechnikai gondolkodás itt 

a legfőbb elv. A politechnikai neVelés gondolatkomplexumá-

ba tartozik az  is, hogy  olyan kategóriákban is gondolkod-

junk  és gondolkodtassunk az órán, mint az önköltség, az 

ár, a szocialista bérezés elvei,, a nemzeti jövedelem, az . 

életszinvonal.- Természetesen ezeket a kérdéseket szoros 

relációban kell vizsgálni a munkás és üzem termelési ered-

ményei, teljesitményei és a népgazdasági igények vonatko-

zásában. 	 . 

A "Műszaki rajz" tantárgy célkitüzése szorosan kap- 

csolódik a technikai gondolkodás, sőt technikai nyelvi 

kifejezés fejlesztéséhez. Azt a . képességet kell itt a 
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tanulókban kifejleszteni, amely a térgondolkodás, tér-

elképzelés segitségével alkalmassá teszi őket saját . el-

gondolásaik müszaki rajzok formájában való kifejezésére. 

"A tanulók termelőmunkája  termelőmunkája központi 

része az egész tantervi felépitésnek. Gyakori észrevétel . 

ezen a területen, hogy a tanulók nagy része kimeritő is-

meretekkel rendelkezik a nyersanyagot megmunkáló eszkö-

zökről, szerszámokról, gépekről és készülékekről, de ke-

veset tudnak azok mozgásáról és a mozgások fizikai tör-

vényszerüségeiről..A jövőben a fejlődés vonalát a. terme-

lőmunkában is megfigyeltetés, a gondolkodtatás, a fizika 

törvényeinek munkaeffektusokban jelentkező hatásán kell 

észrevétetni. A technológiai.müködést a tanuló ne munka-

utasitásókból ismerje meg, hanem a saját gondolkodása 

eredményeként, a "felfedezéses tanulás" módszerével. 

6. Jelenlegi problémáik és 

. oktatásában  

fe ;l ődéUi tendenciák az NDK 

  

a/ Fejleszteni kell.az egésznapos iskolát. Ez meg-

felei az ifjuság oktatása és nevelése magasabb igényei-

nek: szabadidő-felhasználás, alkotó öntevékenység'vágya.. 

b/ Az iskólai és iskolán kivüli oktatást és neve-

lést szervezetten kell összekapcsolni. 

c/ Az egésznapos.nevelés keretében lehetővé kell 

tenni,.hogy az ifjuság jobban  tudjon érdeklődése és haj-

lamai szerint. a  matematikában, természettudományokban, 

technikában elmélyedni. 	. 
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d/ Szükséges a közösségi nevelés érdekében a nyári 

táborok jobb szervezése, kiterjesztése. 

e/ Szorgalmazni kell speciális iskolák létesitését, 

hogy az átlagon felüli képességűek fejlődése egye 

nesvonaluan biztositott legyen. Célja e törekvés-

nek a tudomány, gazdaság, sport területén az után-

pótlás biztositása. -  /A zenei tehetségek speciális 

iskolái továbbra is konzervatóriumok stb./ 

További problémát jelentenek elsősorban elméleti 

pedagógiai sikon'az alábbi kérdések: /12/  

a/ A tanitás és tanulás folyamatának céltudatos profi- 

ramozása. Elsősórbán kell itt a matematika, idegen 

nyelv-i és természettudományos tárgyakra gondolni.  

Ebben  a  vonatkozásban az alsó tagozatra is gon- 

dolni kell. 

b/ A pedagógia tudományának ki kell dolgozni az ok-

tatási és nevelési folyámat.alakitása, irányitá- 

sa és szervezése tudományos alapelveit. 

c/ Ki kell dolgozni a pedagógiai kutatás távlati 

terveit. Biztositani kell az alapkutatás és al-

kalmazott kutatás helyes arányait. 

d/ A pedagógia tudományának ki kell dolgoznia első 

sorban az általános müüeltség, a szakmai-alap-

képzés és a speciális képzés tartalmát és jeg-

legét. 
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e/ Az oktatás ésszerübb és intenzívebb alakitásá-

nak a  vizsgálatát is e l . kell végezni. Ki kell 

dolgozni az oktatási és nevelési folyamat ter-

vezése és irányitása számára legcélszerübb for-

mákat.és módszereket. 

f/ A pedagógia tudományának növekvő mértékben kell 

felhasználnia az exakt matematikai, kiberneti-

kai, fiziológiai ., szociológiai, gazdasági és más 

ismereteket, valamint munkamódszereket. 
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Dos Schulsystem in der DDR  
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+ Die Schüle in der Deutschen- Demokratischen Republik, 
 

Volk und ülissen,Ber.lin, 1968. 51.p.  
F.  
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Az egyes iskolatipusok német nyelvfa  

megnevezése  

1. Kindergarten 	= óvoda  

2. Volksschule 	=.Népiskola /Az egykori 6.oszt.isk./  

3. Grundschule 	= Ált. iskola /A régi 8.  oszt. isk. , : 

4. Allgemeinbildende po- Tizosztályos általánosen képző 

	

litechnische Ober- 	politechnikai felsőiskola 

schule mit 10 Kl.  

Unterstufe 	. = 	alsótagozat 

Mittelstufe 	- . 	középtagozat  

Oberstufe- . 	- 	felső tagozat - 

5. Erweiterte Oberachule-•= Bővitett felsőiskola /11-12.oszt./ 

6. Berufsschule 	= Iparitanuló-iskola 

7. Spez.Berufsschule 	= Különleges iparitanuló-iskola 

8. Fachschule. 	= Szakiskola 

9. Abendschule 	= Esti iskola /Dolg.isk./ 

10. Betriebsschule 	= Dzemi iskola 

mit Arbitur 	érettségivel 

11. Sonderschule 	= Gyógypedagógiai iskola 

12. Lehrérbildungsanstalt-= Tanitóképző Intézet, 

13. Hochschule. 	. 	= Főiskola 

14.. Universita,t 	= Egyetem 

~ 
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T 6 K.tS ORSZÁGOK 

/ Kismonográfiák/ 
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NAGY-BRITANNIA és ÉSZAK IRORSZÁG 

EGYESÜLTKIRÁLYSÁG  

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Terület .: 243 415 km2  

Lakosság: 53 301 000 fő 

Államforma: Parlamentáris királyság; a brit Nemzetközös-

ség tagja 	.. 

Népek: angol, walesi, skót, ir. 

Hivatalos nyelv: angol. 

I. Az oktatás történeti fejlődése. 

Anglia meglehetősen szövevényes oktatásrendszerét 

követni szinte reménytelen kisérlet volna,a történelmi 

háttér paralel futó jelenségeinek vizsgálata nélkül. Igy 

válik szükségessé már a XII-XIII. sz . bontakozó iskola 

zását-az egyház fejlődésével együtt nyomon követni. Ezek. 

a korai iskolák még szórványosak.;' kolostorokhoz kapcsoló-

dó latin iskolák, amelyekben általában az egyház képezi 

a maga papi utánpótlását. ..A nagyobb települések püspöki 

székhelyein létrehozott dóm-iskolákban már világi hatai-

ma.sságok gyermekeinek klasszikus nevelését is vállalták. 
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A reformáció oldja fel később áz iskolázás merev kontur-

jait, erősen lehatárolt voltát ., amikor laikus elemek ele-

gyitésével községek, világi szervezetek kezdik mind na- 

gyobb mértékben átvenni az iskolákat. Ennek következté- 

ben számos iskola nyit kaput különösen a reneszánsz kul-

turá terjesztésére. Az efféle törekvések természetesen 

még nem egységesen irány .itottak, és még hosszu évszázadok 

telnek el, amig az iskoláztatás gondolata közösségi igény 

formájában jelentkezik Angliában. 	. 

Nem véletlen jelenség, .sőt  nagyon .is.jellegzetes 

gazdaságtörténeti korszak determinálja az iskolák későbbi 

fejlődését. A XVIII. sz . második felében megkezdp"dő és a 

XIX.sz. első 5o évében kiteljesedő ipari forradalom, amely 

a kézmüipári manufakturák fokozatos megszüntetésével ha 

talmas technikai, gazdasági, társadalmi változásokat te-

remt, egyszerre válik az iskolák fejlődésének pozitiw és. 

negativ.irányba ható tényezőjévé. A . nagy gyárakban alka.l- 

mazott gépi rendszer kiszolgálása iskolázott munkásokat 

.kiván, s a munka ilyeténképpen való nagymérvü társadalma-

sitásá.mind több iskola létrehozsáát sürgeti. Ugyanakkor 

visszahuzó erőként mutatkozik a nagyvárosokba beáramló. 

szegényparasztok gyermekeinek, mint olcsó gyermekmunka-

erőknek.törvényes alkalmazása, azaz azoknak az iskolától . 

való elvonása. .A nagyarányu kapitalizálódáshatására most 

már tömegesen hoznak `létre iskolákat. Th.Arnold 	71828 

1842 között/ ezen iskolákat már reformtörekvésekkel ki- 
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vánja stabilizálni, A reform az iskolák tartalmi munká-

ját a következő főbb gondolatok jegyében határozza meg: 

szellem és testkultura; nemzeti öntudat; a tanulók kö- 

zösségi szellemű nevelése; igazságra és becsületre neve-

lés; a. fiatalabbak irányitása az idősebbek által. Az is-

kola .oktató-nevelői munkájának célkitüzése nem kevesebb, 

mint a "christian gentleman" kinevelése. .. 	 . 

Bár ezek a kitűzött célok még nem az általános és 

mindenkire kiterjedő oktatást célozzák, mégis jelentős 

lépésnek kell ezeket tekinteni a fejlődés utján. Az ujon- 

nan alapitott iskolák tanerőinek képzésére 1846-ban tani-

tóképzőt /College of Preceptors/` nyitnak Londonban, mig 

1857/58-ban Oxford és Cambridge egyetemein bevezetik a 

helyi vizsgákat /local examinations/, és ezek a tények 

az angol_. oktatásügy fejlődésének fontos momentumaivá vál-

nak. Ettől kezdve Oxford-és Cambridge-ben iskolahatóságok 

működnek, amelyek királyibizottsággal az élükön vizsgál-

ják az ország oktatásügyét. 	. 

Az első oktatási törvény /2/ /1870/ 

Anglia oktatási törvénye /Elementary Education Act/` 

hosszu megelőző vizsgálatok eredményeként 1870. február 

17-én jelenik meg. Ez Angliában az első oktatási törvény, 

mely minden gyermek számára biztositja az oktatáslehető 

cégét. Kötelezi a községeket népiskolák és iskolatanácsok 

/School Boards/ felállitására, illetve megalakitására. 
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Mintegy szélesitése a törvénynek, továbbá mély-

ségben való bővitése az általános iskolakötelezettség 

bevezetése 1876-ban. A koronát az egész népoktatási tör-

vényre mégis az 1891-ben  hozott  ama rendelkezés teszi fel, 

amely az országban az  ingyenes népoktatás biztositásáról 

intézkedik. . 

Igen lényeges megemlitenünk, hogy Wales 1889/90-ben 

külön iskolatörvényt kap /Welsh Intermediate Education/. 

Skóciában az első iskolatörvény 1696-ban lát napvilágot. 

De mindhárom államot megelőzi oktatási szempontból Iror-

szá4, amelynek már a középkorban is kiváló iskolái voltak, 

és az 1773-ban alap :itott Protestáns Iskola pedig a későb-

bi angol iskolák modelljének is tekinthető. 

A. második oktatási törvény/2/  /1902f 

Az Oxford-i Egyetem javaslatára 1893-ban egy kirá-

lyi bizottság elkezdi a magasabb iskolázás kérdéseinek 

vizsgálatát, és szükségesnek tartja egy ésszerUbb szerve-

zés bevezetését.. Ennek á vizsgálatnak logikus következmé-

nyeként jelentkezik az alsó és középfoku oktatás koordi-

nálása /1899/. Ez az u.n. második iskolatörvény /Board 

of Education Act/ a korábbi grófsági iskola-tanácsok ha-

táskörét jelentékenyen korlátozza, és az alsó és felsőbb 

oktatás számára központi hatóságot hoz létre. /1903. márc. 
24./ 
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A harmadik oktatási törvény/3/ %1918/ 

Ez a törvény, - amelyet az akkori oktatási minisz-

terről Fisher-törvénynek is neveznek - véglegesen rendezi 

a helyi oktatási szervek hatáskörét, a magán- és egyházi 

iskolák viszonyát és szervezetét. 

Ebben az időben, az angol oktatásra jellemző és 

már korábban, az 1860-as években megindult hármas tagozó-

dás véglegesen kialakul: 

a/ primary = elementary education /alsó foku/, 

b/ secondary = superior education /felsőbb középfoku/ és 

c/`higher _ university education /felsőfoku - egyetemi/ 

oktatásra. 

A népiskolákat vagy mint állami iskolákat /Board 

Schools!,  vagy mint magán, esetleg államilag elismert egy-

házi iskolákat /Voluntary = denominational Schools/ emle-

getik.'Az egyházközségek az iskolafenntartás költségeit 

maguk viselik. Ezen iskolák munkájában a "3R" dóminál . : 

Reading,.wRiting .,. aRi .thme .tic /azaz .: olvasás, irás, számo- .. 

lás/., amely tárgyak mellett  még történelmet, földrajzot, 

természetrajzot, éneket, rajzot ős kézimunkát tanitanak. 

A torna alig játszik szerepet a tantárgyak között, de kü-

lönleges helyet kap a tantervben a korai játék és. sport. 

A tanulók a tankötelezettség bevezetése óta 5-től 

11 éves korig látogatják az iskolát, és vizsga alapján 
lépnek a következő osztályba '. A fiuk-lányok egy fedél 
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alatt, u.n. "dual school"-ban, de külön osztályban tanul-

nak. 

A közép- vagy magasabb iskolák  /Grammar Schools, . 

Public Schools/ igen változatos képet mutatnak. Ezek le-

hetnek: internatus, externatus, fizető, alapitványi és 

magán-iskolák.  1861-től fokozatosan épülnek ki Anglia kö-

vetkező leghiresebb iskolái: Eton 7'College, Harrow School, 

Rugby School, Winchester College, Westminster School, Char-

terhousá School, Shrewybury School, St.Paul's School, 

Merchant Taylor's School, amely iskolák tradicionális be-

rendezkedése és légköre az angol oktatás történetében ha-

marosan fogalommá válnak. 

II. Az oktatás jelenleg szervezettsége"4/  

Az angol. oktatás fejlődése ma igen válságos szakasz-

ba jutott. Ezt a válságot megérteni, vizsgálni csak az -ál- 

talános és mindenkire kiterjedő  egységes 'oktatásért vivott 

harc közepette és abban a társadalmi mozgásban kell szem- 

ügyre vennün4 amelyben a konzervativ párt /Conservative 

Party/..a humán iskolák elsőbbségéért, a munkáspárt /Labour 

Party/.'pedig a "comprehensive" iskolák létrehozásáért viv. 

A II. világháboru után - mint minden országban - 

Angliában is sürgető igényként jelentkezett az iskolák át-

szervezésénekproblémája. Az általános haladás uj kivánal- 
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mai, a tudományos. gyors fejlődése uj irányt szabnak a 

közoktatásnak is. A régi iskolatipusok már kevésbé felel-

nek meg rendeltetésüknek. 

A fejlődés szétfeszíti az oktatás eddigi kereteit 

és az angol közvélemény mind sürgetőbben lép fel az okta-

tás átszervezése érdekében. Az 1944. évi angliai iktatási 

törvény /Educational Act /5/%mindenki számára kötelezővé. 

tette  a középfoku képzést, az'iskolaköteles kort - amelyet . 

az 1870-ben hozott iskolatörvény 15 évben rögzitett - , 

azzal a határozott szándékkal erősitette meg., hogy ezt a 

korhatárt a legközelebbi jövőben 16 évre kell felemelni. 

Ugyanakkor éles határt vont az elemi és középfoku képzés 

között a 11 éves korban bevezetett szelektáló vizsga meg-

teremtésével. 	
.. 

Az angol alsó foku oktatás lényegében a kisgyermek 

5 éves korában kezdődik, amikor az óvodából /Nursery school/ 

a, tulajdonképpemi elemi iskolát megelőző és azt előkészítő 

u.n. infant.school-ba kerül. Itt 2 osztályt végez, és el- 

ért eredményei alapján lép az elemi. iskola /primary  school/  

első osztályába. ll éves korában a tanuló a sokat vitatott 

záró- és kiválasztó. -vizsgával _ ./eleven-plus-examination/ ` 

sikeres letétele után mehet tovább a középiskolába. 

*,F Eltőrlése most van folyamatban. 
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A választható középiskolák az alábbiak szerint tagozódnak: 

/:.Sec.ondary Grammar School  /q/gimnázium/, amely 7 

osztályból áll. A tanulók 50 %-a:csak az alsó ta-

gozatot `végzi el, azaz 5 osztályt és megszerzi az 

.érettségi e.lbő fokozatát,' a G.C.E."0"Level-t 	. 

/General  Certificate of Education, Ordinary Level/. 

Ezzel a: végzettséggel a tanulók pedagógiai kollé-

giumba mehetnek, ipari vagy kereskedelmi szakis-

kolát látogathatnak. 

A gimnázium felső tagozata alapvetően a felső ok-

tatásra készit elő és 2 osztályból 411. A 7. év . 

végén a tanulók az érettségi második fokozatát„ 

a G. C. E. "A"-L.vei-t /General Certificate of Educa-

tion, Advenced Level/ szerzik meg. 

Óraterve a következő: 	. 
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Táblázat a Deutsches Pedagogisches Zentralinstitut- Berlin 

Schulentwicklung und Schulreformen in einigen kapitalistischen 

andern Europas"c.müvéből való. -Berlin,Volk und Wissen,1962.- 
ÓRATERV  

a Grammer School számára /vegyes isk./ .  

Tantárgyak 
I. évf. 
/12. év/  

II.évf. 	. III.évf.  . 	IV.évf. 	.. , 
/13.6v/     /14 . év r . 

/1 5  év/ , _ F A I3  A 	B 
■ 	,  

C A B; C 

fittan. 	1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 .  

Lngol nyelv 	5 5 

3 

5  

3 

5 

2 

5 

2 

5 

3 

_. 
5 

3 

5 

3 

5 

3 

5,  

3  örténelem 	3 

Pöldrajz 	3 2 2 2 3 3 3 3~T 3 3 	..  
Prancia nyelv 	5 	. 

,  
5 5 . 5 5 5 5 4 5 -  

:►atin nyelv 	2 4 4 4 4 - -- 4 --  .  
3panyol nyelv 	- - - - -. - - 5  

Eatematika 	5 5 5 ~ 	5 r  5 5 5  

iltalános --  

term.  tudományok 	3 - - 3  - - 4 - ... 4 

3iológia v.fizika 	- 2 	" 2 - 
1 
` 	3 3 - 3. 3 -. 

 

:émia 	. 	- 2 2 " 
I  

3 3 -  3 -  - 

tajz és  

v.gy 
v. 

 

---  
művészettört. 	2 2 2 2 3 3 2 3 3  2 

:ézimunka/férfi /fa  
vagy v.  . 

2 
:ézimunka inn /varr. 

—~- 

2 2 2 -  .) 

, 
. 

3'  

;ene 	1 1 1 " 1 1 1 1 3 1 1  

lmnasztika 	• 	1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

1 p4r-t 1 1 1 2 2 2  

szás 	, 	1 1 1 1 - -  -.  

Összesen 	35 	35 	35 	35 35 35 .35 	35 35 35  

elmagyarázat: Az "A-B-C" jelzések un. nivóosztályokat jelentenek.  

orditotta: .Koczka János  
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öRATERV +  
" /folyt. / 

a Grammar School V.évf.számára 
16. év 

■••• 

Előkészitő a közép-érettségire /"0"-Level/ 

Tantárgyak Nivó-osztályok 

A B C 

Hittan 1 1 1 

Angol nyelv 5 5 6 

Francia ny.ai  B és C nivóoszt.vag;y  Tört.  5 5 5 

wai 
Matematika 5 5 5 

Biológia - Fizika 4 4 VOW 

Kémia/Rajz és Müv.tört./Történelem 4 4 

Á1t. terra.. tud./Rajz  ős Müv. tört. - 4 

Földrajz/Tört. /Kézim.fa vagy  varrás  4 4 

Latin/Földra iiz/Bibliaismeret 4 4 4 
Kézimunka fa  vagy  női:varrás  4 

Gimnasztika 1 °1 1 

Sport 2 2 2 

Napi események - 1 

Zene - - 1 

Bibliaismeret/Földrajz /kiegészitál/ - 
4011 1 

Ősszesen 	35 	35 	35 

+A fenti óraterv a Deutsches Pád.Zentralinstitut-Berlin /NDK/ 
"Schulentwicklung und Schulreformen in einigen kapitalistis- 
tischen Lándern Europas c. müvéből való.-Volk u.Wissen,1962. 
Forditotta:Koczka János. 	 . 



Tárgy v. tárgycsop. 	Óraszám 

•Történelem/Zene 

Angol  nyelv 

Földrajz/Francia ny./Rajz ás 
Müv.történet  

Bibliaismeret/Latin ny. 	6 
	  7 

Hittan 	 1 

Zene/Müv.szemlélet 	1 

Term.  tudományok 	1 

Közgazdasági ismeretek 	1 

Modern problémák 	1 

Testnevelés 	 3 

7 

7 
5 I 

Angol nyelv 	 7 
Történelem/Rajz és 
Milvészettörténet 	7 
Földra,jz/Francia nyelv 	7 
Bibliaismeret/Latin nyelv 	6  
/Fentiekből 3 tárgy az érettségire választandó! 

"A-Level"  
Hittan 

Zene/Müv.szemlélet 	1 
Modern Problémák 	. 1 
Természettud.ismeretek 	2 
Testnevelés 	 3 
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ÖRATERV  
/folyt./ 

a Grammar School VI.alsó évf.számára 

tagozat  
/17. év/ 

Összesen 	33-tál 36 -ig  

VI.felső évf.  
Szellemtudományi tagozat  

/ 1$. év/ 
+++++ 41-4+++ 1-4-11-4-41444++ 4-4-1-44++++41-41-44-4-44-04+4-114-1- 	+ 

Összesen 	28-tál 29-ig  

Schulentwicklung u. Schulreformen in einigen kapit. Landern in E. 
G.müből.DPZI-Berlin I Volk u.Wissen.1962.Ford.:Koczka János. 



 

Tárgy  v. tárgycsop.  Óraszám  

  

Matematika/Biológia  

 

7  

 

   

Matematika  /további/Rajz és  
Müvészettörténet  

  

 

   

Fizika 	 7  

Kémia 	 7  

Hittan  1 

Modern problémák 
	

1  

Zene/Müv.szemlélet 	1  

Angol nyelv 	2  

Közgazdasági ismeretek 	1  

Testnevelés  3  

Összesen 	32-től 35-ig 
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Ó R A T E R V  4  

-/folyt.  /  

a Grammar School VI.alsó évf.számára 

Term. tud. tagozat  
/17.év/  

VI.felső évf.  

Term.  tud. tagozat számára  
/18.év/  

Matematika/Biológia 	7  
Matematika /további/  

Geológia/fizika 	7  
Kémia/Földrajz 	7  
/Fentiekből 3 tárgy az érettségire választható!  

"A-Level"  

Hittan  1  
Modern problémák 	1  

Zene/Müv.szemlélet 	1  
Angol nyelv  
Német nyelv  
Testnévelés  

Összesen 	28=tó1 3o-i_ 
Gehulentwioklung u. 4unu2.reiormen in e GA.  , ~1 .I,anc:ern in rurope.  
c. mElb01.—ü411,8er1ín.V'olk u. Wissvn,196?.Ford. tKoosko JeSnoa.  

5  

r 

2  
1  

3  
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b/ Secondary Technical School  /7/  /szakközépiskola / 

Ugyancsak 7 osztályos. Funkciója szerint nem  ki- _ 
fejezetten szakképzést ., hanem szakmai jellegű ál-

talános képzést ad. Felsőfoku ipari és kereskedel-

mi tanulmányokra készit elő. Vizsgarendszerében, 

végzettségben a gimnáziumot követi. 

c/ Secondary Modern  School.  Gyakorlati jellegű, a .. 

nálunk is ismert egykori polgári iskolára emlékez-

tett Egyszerüsitett tantervével a szerényebb ké- 

pességü ., nem tudományos pályára .készülők iskolá- 

ja. Szorgalmi ideje 4 év. Bizonyos feltételek 

mellett /1-2 év meghosszabbitással/ a tehetsége-

sebb tanulók az érettségi első fokozatát /"0"4 

Level/ itt is megszerezhetik. 

d/ Technical School _. /A gyakorlati pályák, szakmák 

iránti érdeklődők iskolája. Igen népszerű intéz-

mény. Szorgalmi ideje 5 év. 

/Mivel a szakmunkásképzés a Technical College-ok 

feladata és ez már a szakképzéshez tartozik, erről 

az iskola .tipusról a későbbiek folyamán lesz sző./ 

A középiskolák fejlődésének történetében igen nagy 

jelentőségig az 1965. julius 12-i rendelet, amely a régen 

áhitott és az egész ifjuság egységes képzését célzó álta-

lános középiskolát /comprehensive school/ kivánja bevezet-

ni, illetve a régieset az uj célnak megfelelően átszervezni:. 



.. 
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 .. 

A hivatkozott rendelet /4/  azonban a középfoku kép-

zés módja tekintetében nem döntött központi szervezésről, 

hanem az átszervezés feladatát és mikéntjét a helyi tan-

ügyi hatóságokra bizza. Igy érthető ezek után, hogy sok 

helyi vezető szubjektivitása azokat  a tradicionális és 

"grammar school"-okat /gimnáziumokat/ kivánja továbbra is 

fenntartani, amelyek korábban is , a középiskolába irátko-

zott tanulóknak mintegy 85 %-át a középosztályból.szár-

mazó gyermekek köréből verbuválta. A fennmaradó 15 % azok-

ból a közép- és munkásosztályból származó tehetséges, és 

tandijmentes gyermekekből tevődött össze, akik a szelek-

ciós vizsgát sikerrel állták ki. Nem véletlen tehát, sőt 

a fentiekből nagyon is érthető, hogy a munkáspárt .gyakor 

ta éppen ez ellen a társadalmi tagozódást szentesitő kö- 

zépiskolai rendszer ellen emelte fel szavát, de ugyanak-

kor következetes harcot is folytatott az egységes iskola 

megteremtéséért. Erőteljes sajtóhangoké  követelik az 1944. 

évi reform szellemében a középiskolák hármas rendjének 

- és ebben már a szakoktatásnak is — ujjászervezését, ve-

le együtt az elemi oktatást lezáró 11 évesek vizsgájának, 

a már emlitett "eleven-plus" vizsgák eltörlését. 

A politikai pártok éles polémiái nyomában mind ha- 

tározottabban fogalmazódott meg a kívánság á képesség sze-

rinti felemelkedést biztositó egységes középfoku képzés, 

a "comprehensive school" megteremtéséért. Érdekes és igy 

N A londoni. Times, a Daily Telegraph, a Mánchester Guardin 
. 

1958. dec. 4-i cikkei 
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érdemes megemliteni, hogy a háboru után Európa jó néhány 

országában, éppen az erőteljes demokratizálódási folyamat 

következményéként, olyan oktatási koncepciók születtek . 

- talán elég itt a svédekre hivatkozni -,amelyek a minden-

kire kiterjedő egységes óktatás megvalósitása gondolatá-

nak jegyében fogamzottak. Éppen ezért annyira feltűnő az 

angol  konzervativizmus oktatáspolitikai merevsége, amelynek 

osztálytársadalmi tendenciái pillanatig sem lehetnek kétsé-

gesek. A polgári társadalom átörökitésének szándéka nagyon 

is világos: a grammar-school-ok hegemóniájának fenntartásá-

ban.Strukturálisan és kezdettől fogva ez az iskola volt  hi-

vatva az angol társadalom osztálytagozódását fenntartani 

és erősiteni. 	. 

A háboru után az oktatás ujjászervezésének megoldásá-

ban a minisztérium jelentősen a Spens Bizottság 1939-ben 

közzétett és a középfoku képzésről hozott jelentésére tá 

maszk:odott. Ez a. jelentés a középiskolai tanulókat három  fő 

kategóriába kivánja besorolni: az akadémiailag tehetségesek, 

műszakilag tehetségesek és középszernek vagy azon aluliak 

csoportjába. Ezt a kategórizálást., illetve kiválasztástea 

neveléslélektani szakemberek véleménye még csak jobban alá-

huzta, akik aztán a különféle, tulnyomórés.zt öröklődőgyer-

meki adottságonak teszt-vizsgálatok utján való pontos  mé-

résére a 11 éves korban hitettettek. A legtöbb tanügyi 

hatóság a háromféle kategóriát az alábbi három tipusu in- 
tézménybe kivánja beiskolázni: 	. 



a grammar school-ba /gimnázium/; 

a technical school-ba /müsza0 középiskola/; 

a modern•schoolba /a nálunk korábban ismert polgári 

iskola/. 

Ez utóbbit a kisebb képességű, inkább gyakorlati 

érzékii,.a valóságban azonban a munkásosztály gyermekei 

számára gondolják a továbbiakban is fenntartani. Az emli--

tetteken kivül nagy számban maradtak "public school"-ok,. 

az előkelőel elitiskolái, és még ennél is több független 

magán-középiskolák: a gazdag polgárság gyermekei számára. 

Az utóbbi évek tapasztalatai - a teszt sok ismert 

hátránya miatt — megingatták a szakemberek tesztbe vetett 

hitét még Angliában is. A teszttel felmért adottságok la-

bilitását csak fokozta  a  környezeti hatások semmibevevése, 

majd az a hibás törekvés, amely eltorzitva az elemi iskolai 

öktatás egész tanmenetét, egyedül a gyors számolási kész-

ség,. a nyelvtan és helyesirás sulykolását tette meg az ele-

mi iskola utolsó 2 éve központi feladatátul. 

Bizonyos, hogy a 11 éves korban bekövetkező szelek-

tálás rendkivül heves polémiákat provokált a . 60-as évek 

elején. Az sen kétséges, hogy ezek  az  egyre élesedő viták 

nagymértékben járultak hozzá az' angol munkáspárt küzdel - 

méhez az egységes középfoku képzés bevezetésének sikeré-

ért olyannyira, hogy az angol parlament 1965 januárjában 

lezajlott oktatásügyi vitája már elismerte a kérdés fel-

vetésének jogosságát. 
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Azóta mind több helyen, bár egyelőre csak kisérlet-

képpen és részlegesen, bevezették az egységes képzést meg-

valósitó u.n. "comprehensive school"-okat. Az egységes kép-

zés megoldásának eddig 3 fő formája alakult ki: /8 /  

a/ a teljesen általánositott /full-comprehensive/; 

b/ a kétszakaszos /two-tier/ és 

c/ az iskola-telep /campus/ 

rendszere. 

a/ Á "teljesen általánositott" oktatási rendszer az 

a legideálisabbnak vélt iskola, amelyben a tanulók nemre 

és képességre való tekintet nélkül együtt tanulnak egyet-

len épületben. Sokak véleménye szerint ez az iskolatipus 

felel meg]eginkább az angol átlagember igényének, amikor 

az "általánosan képző iskolára" . /comprehensive school -ra/ 

gondol. 

Ennek az iskolatipusnak teljes bevezetését a konzer-

vativok atazal az ál-aggályoskodással torpedózzák ma is, 

hogy a megvalósitás fenti kritériumai mellett mammut-is-

kolák jönnek létre; hogy ez az oktatási forma nem képes 

fejleszteni még a legtehetségesebb gyermekek képességeit 

sem; hogy a koedukció lefékezi a tanulókat; hogy társadal- 

milag sokkal inkább szelektálnak, mint a kimondott szelek- 

táló iskolák -. A legfontosabbnak vélt érvisikkel azt próbál-

ták bizonyitan -i,.hogy a 11-től 19 éves korig terjedő élet-

kor igen hosszu időtartam ahhoz, hogy azt a tanuló egyet- 

len iskolában töltse. . A gyermekkortól a serdülő koron át 
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egészen a felnőtt korig annyira kivánatos uj légkört, uj 

környezetet és nevelői hatásokat ugyanazon iskolában, 

ugyanazon nevelőkkel nem lehet biztositani. 

A valóságban azonban nem ezek az érvek voltak eddig 

sem a fejlődés, az általánosan képző iskola megvalósitásá-

-nak keréktörői országszerte Angliában. 

b/ A " kétszakaszost /two-tier/ oktatási módszert 

eddig sok helyen áthidaló megoldásként alkalmazzák. Ahol 

az iskolá befogadó képessége kicsi, ott 2 iskolaépületben 

helyezik el az egységes középiskolát. A tanuló az elemi 

iskolából szelektáló vizsga nélkill kerül a Junior High 

School-ba /a középiskola alsó tagozata/, tehát 11-14 éves 

koráig. Innen később, 14-19 éves koráig a Senior High School- 

ban /a középiskola felső tagozata/ folytatja a tanulmányait. 

c/ Az "iskola-telep" /campus/ kompromisszumos meg-

oldásként jelentkezik az egységes általános középiskola 

képzési formák között. Ez a megoldás különböző tipusu is-

kolákat: grammar school-t, technocal school-t, és modern 

schoól-t, fiu- és leányközépiskoláka .t helyez vegyesen 

egyazon területre. Ez azt jelenti, hogy a létesitményeket 

közösen használják, de mindegyik iskolatipus megőrzi sze-

parált jellegét. Ezeknél az iskolatelepeknél máris az a 

jelenség, hogy  az  általános iskola felé való haladás gyor-

sulásában ezek az egy telephelyen lévő iskolák fokozatosan 

egybeolvadnak. 	 . 
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A ;,,jelenlegi egységes iskolák értékelése  

Az angliai középfoku.oktatás mai helyzetét a rend-

kívüli változatosság jellemzi, és ujjászervezésének lassu 

tempója, nehézkessége is arra vezethető vissza, hogy az 

átszervezést nem központilag irányitják, hanem a helyi 

tanügyi hatóságokra bizza a kormányrendelet. 

Bár a.kisérleti jelleggel bevezetett egységes közép- 

- iskola nem mindenben váltotta be eddig sem a hozzáfűzött 

reményeket . , néhány haladó vonását mégis feltétlen poziti- 

vumként kell értékelni. A 11 évesek teszt-vizsgálatának' 9' 

eltörlését az elemi iskolából való átlépésnél a közép, 

i::kolába - mindenképpen ugy tekinthetjük, mint a burzsoá 

pedagógia tudományellenes nézeteinek radikális kritikai . 

gesztusát. Maga az a körülmény., hogy a 11 éves korban, 

ebben.a nagyon fiatal korban csalhatatlannak vélt teszt- 

vizsgálatokkal 	kategóriákba sorolták a gyerme- 

keket és ezáltal az "eleve elrendelés" hamis törvénye alap- 

ján - a D-E-F kategóriákat, mint kevésbé tehetségeseket . 

szinte kizárták a szellemi fejlődés további lehetőségei-

ből, nos, ez már társadalmi itélet.is. Ugy vélhető, hogy 

a biológia és fejlődéslélektan törvényeivel rég megdöntött, 

a szocialista pedagógus tételeivel pedig ugyancsak régen 

megcáfolt illuzórikus tehetségelmélet még akkor sem lehet 

elfogadható, ha kilátásba helyezi a tanulók esetleges ké- 
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sőbbi, az egyik csoportból a másikba történő sima átlé-

pésének lehetőségét. Nem fogadható el az az elmélet, mi-

szerint csak az egyforma képességüek, az egyazon szinvo? 

nalon álló tanulók fejlődése lehet egyenes vonalu. A szo-

cialista pedagógia meggyőződése és po:timizmusa sokkal in-

kább vallja, hogy a környezét, a tanulótársak, a társada-

lom segitő-formáló ereje és szerepe nagy jelentőségü az 

egyéniség kibontásában, a szellemi erők fejlesztésében ! . 

A szelektál& vizsga eltörlése a comprehensive school előtt 

- amely vizsga kétségtelenül és elsősorban a,  nehezebb  

szociális helyzetben élő munkástanulókat sujtotta .-, ezért 

igen jelentős társadalmi.vivmány. Pedagógiai értéke pedig 

a már emlitetteken kivül abban is megmutatkozik, hogy a 

korábban "reménytelennek" itélt tanulóknak szárnyakat ad- 

hat és maximális erőfészitésre bizdithatja őket további 

fejődésük szakaszaiban. 

III. Középfoku műszaki  tanintézetek/10t  

An angol műszaki oktatá s  mai legjellegzetesebb is 

mérve, hogy nem egységes. Rendkivül tarka képet mutat. A 

régi képzési formák mellett ma már a legmodernebbek is meg-

találhatók egy-egy uj intézmény létrejöttével. óriási mó- 

don megnőtt az érdeklődés .a technika, a müszaki tudományok 

irányába, másrészt évről-évre szaporodnak az igények, ame 
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lyek egyre  több szakmailag  és technológiailag jól képzett 

embert várnak az iparba. A szakmai továbbképző tanfolyamok 

mindenki számára nyitva állnak és abban mindenki olyan mér- 

tékü előhaladást tanusit, amílyenttehetsége, szorgalma és 

ideje megenged számára. A különböző szakmai  továbbképző • 

intézetek jelentőségét kiemeli az a körülmény, hogy a 11 

éves korban történő, már emlitett szelekció után a tanu-

lóknak csak mintegy 10 %-a került és kerül még ma is a  

középfoku szakmai intézetekbe. Az ipari, mezőgazdasági élet  

egyéb nagy százaléka szükségletét különböző továbbképző  

intézetek /Further Education/ látják el. Ezen intézetek  

heterogén voltára mi sem jellemzőbb, minthogy sokszor egy  . 

és ugyanazon intézetben tanul a 15 éves ipari tanuló és az  

aspiráns, Az azonos elnevezésű intézetek egyikében közép-

foku, a másikban felsőfoku müszaki képzés folyik.  Ezekhez  

csatlakoznak a nagyszámu és jelentős feladatot teljesitő  

regionális és körzeti college-ok /müszaki intézetek/,  

amelyekben müszaki középkáderek és minősitett mesterek  

képzése folyik. A  college-ok  ujra másik fajtáját azok  az  

intézetek képezik, amelyekben technikusok, vezető müszaki  

káderek kiképzése történik. 	 . 

A  tanulók  nagyságrendjét az alábbi számadatok jel-

zik. 1967-ben minden 16 éves fiatal közül 11, minden 17  

éves közül 3, mminden 18 éves közül 2 járt nappali tago-

zatra. A 16 évesek érdeklődésének felmérésé:: :él megállapi- 

tást nyert, hogy kb. fele-fele arányban orientálódtak hu- 

~c~ 
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mán és műszaki tagozatu középiskolák felé. Az esti tago-

zati tanfolyamok hallgatóinak száma az elmuit évben meg-

kötelitette a 2 milliót. 

A szakoktatás fejlődése  

Amüszaki szakoktatás története a mult század 50-es 

éveiben kezdődik. 1857-ben uj oktatásügyi minisztérium 

veszi kézbe a szakoktatás problémáit és 1859-től már szá-

mos állami támogatást élvező tanintézet müködik. 1880-tál 

országszerte természettudományos iskolák, müszaki.taninté- 

zetek, mű 	 szilárd egyetemek lesznek a szakoktatás szilárbázisai. /T1/  

A II. világháboru befejezése. után két fontos kormány-

dokumentum, a Fehér Könyvek /White Papers/ foglalkoznak 

Anglia szakoktatási kérdéseivel. Mérföldkövet jelent a szak-

oktatás'fejleszt .ését célzó, illetőleg a müvelődésügyi mi-

niszternek a fenti dokumentumra támaszkodó, és a parlament 

elé terjesztett javaslata. Ez a javaslat behatóan elemzi 

az orvoslásra váró hiányosságokat és konkrét elgondoláso-

kat közöl: a betanitott.munkások,Amesterek és technikusok  

részére felállitott tanfolyamok átszervezésére. Egyik. fő 

érdeme az iskolai és müszaki kollégiumi oktatás közátti le- 

hető legnagyobb folytonosság megteremtésére irányuló. törek-

vés, ugyszintén a hallgatók képzése kiszélesitésének szor-

galmazása. Az átszervezési tervezet először mondja ki kor- 
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mányszintről az ipar szakember-szükségletéhez való alkal-

mazkodás fontosságát, illetve a szakemberképzés megfontolt  

tervezését„  

&IÜszaki kollésiumok és tanfolyamok  

Angliában a szigorubb értelemben vett szakképzés - a  

szakközépiskolák általános irányu munkájától megkülönböz-

tetendően - a legkülönbözőbb Technical College-ekben fo-

lyik. Jelenleg a következő szervezésü müszaki intézmények  

működnek: 	. 

a/' 25 .területi /regionális/ college, amelyek fel-  

sőoktatási fokozat eléréséig vezetik el a hallga  

tókert;  

b/ 5 országos szinten szervezett college, speciális  

	

technológiák oktatására; 	. 

c/ - 38 földmüvelésügyi főiskola /farm institute/; 

	

d/ 5 mezőgazdasági college; 	. 

et  157 művészeti tanintézet /ezek közül 40 intézet  

a főiskolai fokozat eléréséhez szükséges tanfo  

lyamok szervezési jogával is rendelkezik/;  

f/.500 egyéb tanintézet 120 ezer Nappali,  

564 ezer részleges tanulmányi,  
- 

678 ezer csak esti hallgatóval;  

g/' 7-8 ezer különböző esti tagozati oktatási intéz-

mény/11 /.  

~ I~ 
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Tanulmányi szinvonal tekintetében a müszaki college-ek 

2 csoportba sorolhatók: kezdő és haladó fokuakra. Szorgal-

mi idő szempontjából, illetve a látogatás módját illetően 

4 csoportról beszélhetünk. Ezek: 

1/ Teljes tanulmányi idejüek /nappai tagozatu isko-

lák/, 

2/ A gyakorlati termelőmunkával párhuzamosan mükö-

dők, un. "szendvics" tanfolyamok, 

3'Részleges tanulmányi idővel müködő nappali és. 

esti  tagozati .iskolák. 	. 

Az általánosan képző középiskola, illetve szakközép-

iskola és szakmai továbbképző tanfolyamok közötti átmenet 

feltétele elvileg a  középiskola 5 osztályba, tehát az érett-

ségi első foka, a már ismetetett "4"-Level érettségi meg- . 

szerzése. Ma mára. legtöbb szakmai megkivánja ezt a vég-

zettséget, sőt az olyan speciális tanfolyamok, mint a vil- 

lamos-müszerészi, távközlési és repülőmüszaki képzés már 

az érettségi második fokozatát, az "A"-Level fokozatot is 

előirja. Természetesen az a. tanuló sincs kizárva a szakmai . 

továbbképzésből, aki szociális vagy egyéb okokból nem jut 

el a  középiskolába, hanem 11 éves kora után az elemi is-

kolában marad. Ezek száma azonban elenyészően csekély és 

különböző közbeeső tanfolyamok elvégzésére kötelezik őket 

aszerint, hogy a szakmában betanitott munkás, mester vagy 

technikusként kiván-e elhelyezkedni. 
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A különböző szakmák ágazati tanfolyamai, azok sok-

félesége tulságosan bonyolulttá tenné ismertetésüket. 

Ezért célsze rübbnek, áttekinthetőbbnek látszik, ha a tanu- 

1ó adott korához viszonyitjuk a lehetőségeket. 	. 

1. Az a tanuló, aki 15 éves  korában hagyja  el  a min-

dennapos iskolát, majd munkaviszonyba lép és alkalmazójá- 

tél a tanuláshoz munkakedvezményt kap,.a következő szakmai 

tanfolyamokat látogathatja: /12/  

a/ Betanitott munkás tanfolyam, amely nem teljes 

heti óraszámmal dolgozik. A kiképzés időtartama 

a szakma kivánalmai szerint nagyon változó, Mivel 

a statisztika eszerint a fiuknak kb. csak 34 %-4, 

a lányoknak  kb.. 7  %-a lép be tanoncnak vagy ipari 

tanulónak,..a tanfolyami képzésnek ez a formája 

nagyon népszerü..A képzés időtartama is viszony- 

lag rövid, mert csak..bizonyos munkafázisokra, gé- 

pekre vagy gépcsoportokon végzendő munkákra készit 

fel. 	 . 

b/"Mestertanfolyam i  amelyre azok, iratkozhatnak be, . 

akik a középiskola 5 évét és. 1 év műszaki tanfo-

lyamot, vagy az-5.. évet-valamely müszaki college- 

ban végezték. itt külön figyelembe. kell venni, 

hogy a mesterképzés .. 3 igényt kiván.kielégiteni: 

az ipari tanulók képzéséhez szükséges . alapismere- 

t.ek nyujtását; az.üzemi gyakorlat irányitásához 

megkivánt készségek megszerzését; a. beta.nitott. 
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munkások kiképzéséhez szükséges ismeretek elsajá- 

titását. A kiképzés ideje 2 év. 

Figyelemreméltó ebben a kiképzési formában a 

következő. Ha ugy látszik a hallgató feljődésé- 

ben, hogy adottságai folytánla technikusi pályára 

lesz alkalmas, akkor 

- 1 év után a ta .chnikusi tanfolyam első évére 

léphet át; 	. 

- 2 év után a technikusi tanfolyam második évére 

léphet 4t; 

2 éves Állami Bizonyitványt nyuj .tó tanfolyam 

első 'évén .. folytathatja • tanulmányait; 

- 2 . éves Állami Diplomát nyujtó tanfolyam első 

évéhez kapcsolódhat. 

2, Az a-tanulós  aki 16 éves korában hagyja el a min- 

dennapos iskolát, vagy-a 15 és 16 éves kora közötti évet 

müszaki college-ben -teljes heti.•óraszámu általános tanfo-

lyamon töltötte és napi-munkaidőkedvezményt kap munkaadójá-

tól, az alábbi tanfolyamokat látogathatja: 

a/' . Betan •itot •t munkás tanfolyam, amely nem teljes heti 

óraszámmal működik. Kiképzési ideje az elsajáti 

tandó munkafolyamat megismerésétől függ, de rövi-

debb a fentinél. 

b/ Mestertanfolyam 1 év szorgalmi, illetve  kiképzési 

idővel. /Tartalmában, mint fent,/ 
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c/ Technikus  tanfolyam  3 éves szorgalmi idővel. A 

technikus magasabb túdományos és műszáki ismere-

teket igényel, minta mester és kevesebbet, mint 

a technológus. A technikus gépeket, felszerelése- 

ket tervez a technológus irányitása mellett; elle-

nőrzi azok felállítását; karbantartását. További 

tevékenységében kipróbálja az uj konstrukciókat; 

felügyel és ellenőriz. /Angliában csak az utóbbi 

időben fogadták el ezt a kategóriát .a. szakositás 

növekedésével./-  Képzésük - mint a mestereknél -. 

egyszerübb tanfolyammal már nem oldható meg. A 

technikusképző tanfolyamok Nemzeti Iparigazolványt 

/National Certificate/, illetve Nemzeti Diplomát 

/National Diploma/,.`adnak 18-19 éves korban e két 

végzettség bármelyikével felsőfoku szaktanfolya- 

mokra lehet jelentkezni, és 2 éves tanulmányok. 

árán a hallgató Felsőfoku Nemzeti Iparigazolványt 

/Higher National Certificate/, illetve . 3 év után 

Felsőfoku Nemzeti Diploma /Higher National Diploma/.. 

birtokába juthat. 

d/ Általános tanfolyamot is biztosit a.legujabb sza 

kósitási törvény a. 16 évesek számára. A tanfolyam 

nem teljes heti,óra.számmal, vagy un. összesitett 

munkaidőkedv.ezményes szervezésben létesülhet. Mi- 

nimális óraszáma 220. Továbbjutási lehetőségek a . 

végzettség után: 
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- a technikusi tanfolyam második  évére; 

- Állami Bizonyitványt nyujtó tanfolyam 

első évére /2 éves/; . 

- Állami Diplomát adományozó tanfolyam első 

évére /2éves/. 

e/ Állami Bizonyitványt nyujtó tanfolyamot  engedé-

lyez . a törvény a tanuló részére, ha az illető 4 

érdemjegyes "0"-Level-érettségi vizsgával rendel-

kezik. Szorgalmi ideje 2 év és a második érettsé- 

givel, az "A"-Level-érettségivel azonos értékü 

végzettséget ad. Felsőfoku műszaki továbbtanulás- 

ra jogosit. 

f/ Állami Diploma megszerzésére jogositó tanfolyam„  

sok működik Angliában. Pályázati feltétel: első-

foka /"O"-Level ./ érettségi. A 2 éves tanulmányok 
10[ 4 -q a 

elvégzése müszaki egyetemi tanulmányok folytatá-

sára jogosit. 

3. Az a tanuló, aki 18 éves  korban hagyja el az is-

kolát és magasabb érettségivel, tehát "F"-Level-vizsgával 

rendelkezik, rendszerint magasabb állami diplomát, kvali-

fikáltabb szakmai, képesitést kiván szerezni. Ezek számára 

nyitva: áll az.ut töretlenül a műszaki főiskolák és egyetemek 

felé. 
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A hallgatók kiválasztása 

Nagy gondot igényel a hallgatók kiválasztása az egyes 

tanfolyamokra. A képességeknek megfelelő szelekció eleve 

segiti a vizsgák sikeres letételét, és meggátolja a lemor-

zsolódást. Nem jelent problémát a kiválasztás a betanitott  

munkások esetében, mert ez a forma mindenki részére Adott.  

Nagyobb mérlegelést csak a mester- és technikustanfolyamok-

ra történő válogatás kiván.  

Komoly értéke az egész továbbképző tanfolyamrendszer-

nek a rendkivül rugalmas, áteresztő, illetve áthelyezést  

biztositó lehetősége. A tehetségesébb, a nagyobb elméleti  

felkészültséggel rendelkezők pl. már a mesterképző első éve  

után átmehetnek a technikusképzőbe, ami feltétlenül ennek  

a képzési rendszernek elaszticitása mellett szól. /Amint  

láttuk, ez a lehetőség más tanfolyamok esetében is fenn-

forog./  

Jelenlegi problémák és fejlődési tendenciák  

Az angol oktatás mai problémáit, azok megoldását leg-

hivebben az un. Plowden-jelentés /~ 3/  tükrözi, amely a 3 és  

félévig tartő vizsgálat észrevételeit mintegy 600 oldalon  

fejtegeti.-Noha a jelentés döntően az elemi foku oktatás  

gondjait feszegeti, előremutató vonásai jelentékenyen be- 
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folyásolják a középfoku oktatás jövőjét is. Legfőbb és 

megvalósitásra javasolt állásfoglalásai a következők: 

1. Az  első  iskolát, a jelenlegi elemi iskola óvodai 

tagozatát /Infant School/ 2 évről 3 évre kell bő- 

viteni az elemi ismeretek  /olvasás, számolás / jobb 

elsajátitása végett. Igy  a  tanulók az 5. évtől 

8 éves korig maradnak az infant school-ban és az 

tán kerülnek a következő szakaszba. Ezután egy 4 

éves szakasz következik, az un. közép fokon ami  

a jelenlegi alsó tagozatnak /junior school/f.elel 

meg, 	 . 

2. A középiskolába való átmenet a 11 éves kor helyett 

igy a 12 éves korban történik, ami leröviditi a 

középfoku oktatást. 

3. Az eddigi, a középiskolába átirányitó 11 éves kori 

tesztet meg kell szüntetni, de a tanulót elkisérik 

a középiskolába a róla korábban készitett intelli-

gencia tesztek, teljesitmény tesztjei és - ahol 

erre szükség van -, a diagnosztikai tesztek is *  

4. A tanulóról jellemrajzot kell késziteni és a közép- 

iskolának továbbadni. 

5. A tanulók képesség szerinti csoportba történő be-

osztását fokozatosan meg kell szüntetni. 

A Plowden jelentés a javaslatokat 1979-re kivánja 

megvalósitani. . 	 . 



r 
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Az angol oktatás válságainak igazi okát B.Simon: The 

Common Secondary School /Az egységes középiskola/ c. mun-

kája/14/  tárja elénk a maga meztelen valóságában. Nemcsak 

azt igyekszik a szerző.bizonyitani, h ogy  jelenlegi angol . 

iskola nem felel meg az oktatási feladatoknak, hanem a sta-

tisztika'segitségével a nagyfoku érdektelenséget is igazol-

ni.kivánja. A statisztika állitása szerint az angol gyer- . 

mekek 87 %-a 14-15 éves koráig tanul és csak 10,7 %.-a 

folytatja tanulmányait a középiskolákban, illetve 16-17 

éves korig. Igy válik érthetővé, hogy az általános művelt-

ség elsajátitása csak részben sikerül.../Megjegyzés: A Szov-

jetunióbán'a 17-18 éves koru tanulók számaránya Angliához 

viszónyitva nyolcszoros; az USA-ban nagyrésze 16 éves kor-

ig tanul; Lengyelországban a  tanulók jeléntékeny része 16 

éves akóra után i:s tanul. / 

Simon az oktatás átszervezésére az alábbi'javasla-

tokat teszi: 

1.. Minthogy a tesztvizsgálatok legantidemokratikusabb . 

eljárások - meg kell szüntetni azokat. A teszt-

vizsgálatok nagyon sok családtól , ‚veszik el a gyer-

mekük jövőjébe vetett hitet. 

2.. Az egész iskolarendszert uj alapokra  kell helyezni 

a humanitásnak és a társadalmi szükségletnek meg-

felelően. 	 . 
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"Szélesre kell tárni a kapukat mindazok előtt, 

akik középiskolai végzettséget akarnak szerezni. 

Hatályon kivül kell helyezni a kiválasztásos 

teszt-módszereket és ezzel  együtt az iskola há 

rom tipusos strukturáját; meg kell szervezni a 

teljes, egységes, rendszeres középfoku oktatást, 

/Comprehensive School!!  

összegezve elmondhatjuk, hogy a comprehensive  school-

nak lassan valóságos irodalma alakul ki Angliában, mintegy 

ellenpólusaként a kiválasztásba iskolatipusoknak. Ami pe- 

dig ezt legnagyobb mértékben támogatja, az a pedocentrikus 

elv, amely a nevelési folyamatnál a gyermek szükségleteiből, 

érdeklődéséből, hajlamaiból indul ki. A pedo-centristák ama 

törekvéseinek kell.. itt érvényt szerezni tehát, amely az 

oktatást ugy tervezi meg, hogy az a gyermek személyiségét 

saját szükségletei szerint fejlessze. 
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Irod.: 
Aus: Sdiool systems, a guide, Council for cultural co-operation, Stras-
bourg 1965. 
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Anglia és Velsz 

Tájékoztató  
a szervezeti diagramhoz +  

Elemi iskola /1-6.oszt./ 
Általános ' isk.--i alsó tagozat 
/1-2.oszt./ 	. 

Általános is , ..-i felső tagozat 
/3-6.oszt./ 
Középiskola 	. 
Gimnázium / humán / 
Szakközépiskola 
"Modern" középiskola /volt polgári 
iskola/ 
Kétféle tipusú középisk. egy veze-
tés alatt 
Általános egységes tantervü közép-
iskola 

Elsőfokú /közép/ érettsógi bizo-
nyitvány 

Másodfokú /felső/ érettségi 
bizo.nyitvány 	.. 

Primary School 
Infant School 

Junior School 

Secondar3• :school 
Grammar School 
Technical School 
Secondary Modern School 

Bilateral School 

Comprehensive School 

G.'C.E., 0-level 
/General Certificate of . 
Education at Ordinary Level/ 

G.C.E., A-level 
/General Certificate of 
Education at Advanced Level/ 

M e g j e g y z é s e k 

A tanköteles kort 197o/71-ig a 16-ik életév befejezéséig fogják 
kiterjeszteni../l1 tanév/ A brit Oktatásügyi Minisztérium.1965 
juniusában kiadott körlevele tervbe vette a vertikális tagozá-
dásu középfokú oktatás lépcsőzetesen történő átalakitását.1967-
től megkezdődött Anglia és Velsz jelentős területein az általánoy, 
egységes tantervű középiskolára /comprehensive school-ra/ való 
áttéres. Az egységes tanntervü, horizontális. tagozódású középisko-
lában a' tanitas egy része szakositott tagozatokon sokoldalú tan-
tárgyválasztási lehetőségek alapján törtenik. Az óratervek minden 
tanuló egyéni igényeihez, szükségleteihez igazodnak. Azon tanulók 
számára, akik az elsőfogú /közép% érettségi 'bizonyitványt, az un. 
G.C.E. , O-leve] -t nem szerzik meg, 1965 ' óta fennáll a  lehetőség . 
egy általános középiskolai  végzettséget .igazoló.bizonyity ny, a• 
"Certificate of Secondary -Edúcation C.S.E./ megszerzésére. 

f• Magdeburg , fi .: Gesamtschule - Modell für die Schule von rnorgen? . • 
Weinheim u.Berlin, 1967. - 71.p./ 

Koczka János. Foráitotta: 
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AUSZTRIA - Osztrák Köztársaság 

Republik Österreich 

Terület: 83 849 km2  

Lakosság:  7 171 000 fő 

Államforma: Szövetségi köztársaság 

Népek: osztrák 98 % 

egyéb 	2 % /horvát, szlovén, magyar/ 

Hivatalos nyelv: német 

A világ népei, országai oktatásügyének tanulmányozá-

sa rendkivül gazdag lehetőségeit kinálja az összehasonli- ,  

tásnak, tapasztalatok összegyüjtésének, majd bizonyos kon- 

zekvenciák levonása árán ilyen-olyan tanulságok leszűrésé- 

neki amel.yek.a továbbiakban hasznosnak igérkező következ- 

tetésekhez vezethetnek a hazai oktatásviszonyok elemzése 

során.. Ez a feltételezés többé-kevésbé igaz lehet minden 

országra vonatkoztatva. Ausztria oktatási helyzetének 

vizsgálata azonban nemcsak az uj iránti érdeklődésünket 

kelti fél . ; többet kell itt látnunk ebben az esetben. Job- 

ban kell itt érzékelnünk a 400 éves együttélésre vissza- 

tekintve azokát a történelmi momentumokat, amelyek még 

az Osztrák-Magyar Monarchia idejére mutatnak vissza és a 



- 133 - 

perszonálunióban való együttélés oktatáspolitikájának kö- 

zös talaján sarjadtak. Az első Ratio Educationis /1777/ 

amelyet az osztrákok sajátosan 1774-re antidatálnak -

majd a második Ratio Educationis /1806/ egyformán közösen 

hatnak oktatásunk bontakozására, de hivatkozhatnánk az 

1848-49-es magyar szabadságharc nyomán született Eötvös- 
3 	.> 

tervezetre, amelynek gyümölcsei csak  az  1868. XXXVIII„tc.- 

ben realizálódtak, vagy a közbeeső hirhedett Bach-korszak-

ra is, az 1858-ban megjelent Thun-féle középiskolai közös 

szabályzatra. A XVIII-XIX. sz,-i elmaradott magyar okta- 

tási viszonyok, az Ady által is megénekelt "magyar ugar" 

társadalmi háttere azokra az dualisztikus viszonyokra ki-

áltanak, amelyeknek csak egyik ága volt a belső földes- 

uri elnyomásból eredő lemaradás, mert  a másik ága - és 

ez volt a sulyosabb - Bécsig vezetett. 

I, Az oktatás történeti fejlődése  

A mult iskoláinak kialakulása  

Az oktatás kezdeti korszakát a VII.sz.-ban kell ke-

resnünk, és az első . iskolák megjelenése itt is a keresz-

ténység fellépésével kezdődik. Az első szerzetesi iskolák 

a  hétszázas évek derekán nyilnak Salzburgban; 750-ben St. 

Pöltenben; 777-ben Kremsmünter-ben, 785-ben Michelbeuernben 
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működnek papi iskolák. A ma  is létező hirek Melk-i apát-

ság iskolába 976-ban kezdte meg müködését. A XIII. sz. ,  

ig kb..az egész Ausztriát behálóztdik már a rendi iskolák, 

amelyek legnagyobb részében szerzetesnevelés folyt ás 

csak egy kisebb hányada foglalkozott világi neveléssel. 

Az ilyen egyházi rendhez tartozó schola extérior-ban ter- 

mészetesen még csak. a. kiváltságosak gyermekei tanulhattak. 

A későbbi időkben a polgárság mindinkább sürgette közésgi 

iskolák felállitását is. Ezek közül a leghiresebb az 1237- 

ben létesitett St..Stephan városi iskola/1/  volt Bécsben, 

amelynek "iskolamesterét" maga II. Frigyes nevezte ki. 

Az elkövetkező századok most már szépen kifejlődött 

iskolázását, amelyet változatlanul a papság irányitott, 

a XVI.sz.-i pestis,.. éhség, törökveszély nagymértékben 

visszavetette. De a korábbi katolikus papság által gyako- 

rolt. igen rős befolyást-az oktatásra jelentékenyen lefé- 

kezte a reformáció előretörése, majd az.ellenreformáció. 

harcai. Sok helyen, igy olyanvárosokban, mint Bécs, Linz, 

Graz, Klagenfurt., Laibach., Krems, Horn, Felsberg, Steyer, 

Joachinstal stb. a katolikus iskolákkal versenyképes pro-

te, stáns, latin iskolák jöttek létre. 

Az első kimondottan felsőbb oktatást nyujtó közép-

iskolát a jezsuiták nyitották 1553-ban Bécsben. Az. ellen- 

reformációban megedződött klérus a XVII.sz. második felé,  

ben már nagyobb körültekintéssel és most már a jezsuiták 

mellett a piarista tanitórend kezébe adja az itjuság neve-

lésének szervezését, amely a. nevelés mellett már a tudo- 
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mány elemeit is tanitja.,. A különböző egyházi rendek 

növekvő befolyása, erősödése magyarázza az egyház mind-

máig rendkivül hatékony belenyulását az oktatás ügyébe 

Ausztriában.. 	. 

Az iskolák valamilyen szervezeti rendjének kiala-

kitására csak Mária Terézia uralkodása idején kerül sor 

és még akkor is, és még mindig az egyház részéről. 

J.Z.Felbiger apát 1774-ben nyujt be egy tervezetet 

az uralkodónak az oktatás végleges szabályozására a követ-

kező cimmel: "Általános iskolai rend a német normál, a 

felsőbb és trivial-iskolák számára. " /1/  

A tervezet javasolja - és ez a javaslat egyházi 

volta mellett is igen pozitiv vonás -, hogy minden vá-

rosban ., "piachelyen" az egyházközségekkel rendelkező fal-» 

vakban trivial-iskolákat lé.tesitsenek. Ez  a  javaslat lé-

nyegében sugalmazó volt és nyomában valóban megjelent 

az első Ratio Educationis. 

Az első Ratio Educationis rendelkezése szerinti 

trivial-iskolákban a következő tantárgyak szerepeltek: . 

alatin nyelv alapjai,.irásbeli feladatok,  rajzolás, 	. 

földrajz, háztartási ismeretek, mezőgazdaságtan, hazai 

történelem ., 	 . 

A rendelet  azt  is kimondja, hogy a tartományi szék---

helyeken 4 osztályos normáliskolákat kell felállitani. 

Intézkedik továbbá a tankötelezettségről is. Az oktatás 

6 éves korban kezdődik és 6-7 éven át tart, 
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Külön szervezték a leányiskolákat. Ezekben a rendes 

tantárgyakon kivül napi 1 órában női kézimunkával /var-

rás-kötés-fonás/ foglalkortak..  

A második Ratio Educatiónis. /1806/ vezeti" -be az ok-

tatási kényszert. .II.József hozza meg a német iskolák 

"alkótmányát" /Die Verfass'ung der deutschen Schulenl. 

Ugyancsak ekkor jelennek meg az első 3 osztályos reális- 

kolák, egyelőre e. népiskolához kapcsolva. 

A már fentebb emlitett és a jezsuiták által létre 

hozott gimnáziumok 1848-ig jezsuita-gimnáziumok formájában 

működtek. Ezekben a "felsőbb iskolákban"3 4 grammatikai 

és 2. humán oéztály. müködött. A 2-3 éves filozófiai stu- 

diumot a gimnáziumi tanulmányoktól teljesen elválasztották 

és vagy mint liceumot szervezték meg, vagy mint filozófiai 

fakultást az egyetemhez kapcsoltok. Egyébként a gimnáziu-

mok fejlődésére a következő néhány adat jellemző. 1847--ben 

Ausztriában 84 gimnázium müködött, ebből már állami volt 

47. Ezekben 21712 tanuló tanult. A külön filozófiai kur-

zusokon 4772 hallgató vett részt.. 	. 

A korábbi 3 osztályos reáliskolák 1848-ban teljesen 

kiépültek, és kiteljesedett funkciójuk is. Elsőrendű fel- 

adatuknak tekintették,. hogy jól képzett szakembereket ad- 

janak a kereskedelem, kézműipar, gyárak, kisipar, mező- 

gazdasági élet, erdészet, az alacsonyabb állami hivatalok 

számára, tehát minden olyan helyre, ahová fe.sőfoku vég-

zettség nem szükséges. 
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Három jelentős eseménye még az 1848-as évnek: 

a/ megjelenik a. gimnáziumok és reáliskolák szerve-

zeti szabályzata; 

b/ az addigi legfelsőbb oktatási irányitást gyakor-

ló Udvari. Tanulmányi Bizottság átalakul Nyilvá-

nos Oktatási Minisztériummá; 

tankötelezettséget 8 évre emelik. /2/  

Azokat az alapvetőokmányokat, amelyek 1849-re sta-

bilizálták a középiskolák helyzetét, Fr.Exner, H.Bonitz, 

L.Thun teremtették meg. Az első: A nyilvános oktatás alap-

vonásainak tervezete Ausztriában /Entwurf der Grundzüge . 

des_öffentlichen Unterrichtswesen is Österreich/. A má-

sodik: A gimnáziumok és reáliskolák szervezetének terve-

zete Ausztriában /Entwurf der Organisation der Gymnasien 

und Realschulen in Österreich/ voltak. Az emlitett két 

tervezet véglegesen körvonalazta a középiskolák funkció-

ját, oktatásrendjét és helyét a  közoktatásban. Ezen tokmá-

nyok szerint a . gimnázium célja: 

a/ a magasabb képzés biztositása; .  

b/ az egyetemi tanulmányokra való felkészítés, 	. 

A tervezet meghatározza a magasabb képzés fogalmát. 

Megvalósitása utját pedig a régi nyelvek és irodálmon., ke-

resztül véli élérhetőnek. Másik fő jellemzője, hogy meg-

oldja a tantárgyak egymasrae `ulesenek problémáit. Bizva st 

elmondhatjuk, hogy a hivatkozott két "Entwurf" a később, 

az 1909. március 20-i módositásokkal együtt az addig már 
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60 éve bevált alapokat erősiti csekély módositásokkal és 

korszerüsitéssel az egyes tantárgyakban. Az időközben fel-

fejlődött 3 osztályos, majd 1904-től 4 osztályosra alakult 

polgári iskolával együtt, valamint az 1908-tól 8 osztály-

r a bővült reálgimnázium és reform-reálgimnáziummal karölt-

ve kialakultak azok a felsőbb oktatási formák, amelyek az 

I. világháboru idején szilárdakká váltak és lényegtelen 

változtatásokkal átmentették kialakult formájukat a 30-as 

évekre is. Az Anschluss és hitleri megszállás teljesen ösz-

szekuszálta az oktatási formákat Ausztriában. Csak az 1945- 

ben bekövetkezett politikai változások inditották el azt 

a folyamatot, amelynek végső eredményeként a mai iskola-

rendszer kikristályosodhatott. 

II. Az oktatás helyzete ma  

A középiskolák mai helyzetének elemzése nem nélkü-

lözheti az alsófoku oktatás változatos áttekintését, a 

közbeeső állomások megerősödésének vizsgálatát, vagyis 

annak a bázisnak felmérését, amelyen az "átmenet" megva-

lósul vagy esetleg el is bukhat. 

Az általánosan képző iskola felépitése és szelleme 

az 1869-es oktatási törvény, majd az 1883-as szélesebb 

megfogalmazás után, valamint az 1927-ben hozott polgári 
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iskolai törvények ellenére sem változott sokat. Igy az 

osztrák oktatás a  maga felépitettségében ma is - dacára 

az időközben kétségtelenül megmutatkozó haladó jelensé-

geknek - dualisztikus oktatásrendszer maradt. A relative 

progressziv vonásai ellenére is annak az uralkodó társa-

dalmi rendnek szolgálja érdekeit, amelynek jellegét a 

kapitalista termelési viszonyok határozzák meg. 

Az 1962-es, tehát.a mai oktatászervezetet megteremtő 

törvénynek vannak kétségkivül konstruktiv elképzelései, 

amelyek a maguk idején nagyon haladók voltak, de ma már 

ezek nyugodtan anakronizmusnak tekintethők.Miről van itt 

szó? 

Az első világháboru befejezését követő időkben, 

amikor a Habsburg-dunai monarchia összeomlik, a bécsi kor-

mányt,.:élén R.Rennerrel a szociáldemokraták veszik át. Az 

1919-es megujulási törekvések jegyében azonnal javaslat 

születik egy uj oktatási rendszer és egy uj tanulóképzés 

megva .lósitására. Elképzeléseik az általánosan képző, dif- 

ferenciált egységes iskóláról, a 4 osztályos népiskolára 

épitett felső tagozatról, a középiskolák továbbfejleszté- 
séről - , nos, ezek valóban modernelképzelések voltak 

a maguk idején még akkor is, ha a tanulóifjuság szociális 

elkülönülését szolgálták. Ezen gondolatok átmentése még 

az 1962-es törvényben is valóságón vérfelfrissitést jelen- 

tett, de éppen a jószándék szüli a tévedést: ".... ha az 

iskola nem .tud hozzáidomulni a társadalom életéhez, a 

gazdasági és technikai ujitásokhoz, a kulturális fejlődés-

hez a gyors változások idején, akkor fennáll az a veszély, 

r 
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hogy az iskola.nem tölti be rendeltetését." /3/  Ez a veszély 

pedig ma valóban fennáll! 

Ezek után vizsgáljuk meg az 1962. julius 25-én ki-

adott oktatási torvény alapvető célkitűzéseit /Bundesge-

setz von 25. Juli 1962 über die Schulorganisation/. 

A törvény az iskola feladatait a következőkben hatá-

rozza meg: "Az osztrák iskola feladata, hogy közreműködjék 

az ifjuság hajlamainak kifejlesztésében az erkölcsi, vallá-

sos ás szociális értékek, az igaz, jó és szép terén az if-

juság fejlettségi fokának és müveltségének megfelelő akta 

tás utján. Az iskola feladata,_ hogy' az.ifjuságot az élet-

hez és jövőbeli: hivatásához megkivánt tudással és képesség-

gel felvértezze és a müveltség további önálló megszerzésé-

re nevelje. Az ifjakat a társadalom egészséges, munkára 

képes ás felelősségtudó tagjaivá és a demokratikus,szövet- 

ségi államokból álló Osztrák Köztársaság polgáraivá kell 

nevelni., Legyenek képesek az  önálló gondolkodásra, a szo-

cialista megértésre, mások  politikai  és világnézeti fel ►- 

fogása megbecsülésére és arra, hogy hozzájáruljanak Auszt-

ria, Európa és az egész világ gazdasági és kulturális éle-

te, a szabadság és a béke szolgálatában az emberiség közös 

feladatainek végrehajtásához." 

Az iskola ilyen funkciójának meghatározása érdekes 

és szembeszUkő számunkra, a.különösen a"vallásos értékek" 

megőrzésének; kötelezővé tétele", a mindenütt elrendelt 

hitoktatás utján. Pozitiv viszont benne az önállóságra, a' 

. szabadság, béke és szociális megértésre nevelés szándéka, 
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az emberiség közös feladatainak megoldására való serkentés. /4/  

A törvény az oktatás következő:szervezeti felépi-

tését mutatja. 	 . 

A. Kötelező oktatás 	 . 

a/ Népiskola,  amely 6 éves korban kezdődik és 

15 éves korig tart; 4+4, illetve. 1966/67-tőt 

.a 9. osztállyal bővül és 4+4+1=9-es formáció- 

jával uj tipusu. népiskolává válik. 



Osztályok  
Tantárgy 	1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8.  

. Természetismeret 	3 	3 3/4 4/5 4/5 5/6 5/6 5/6  

Német nyelv, olvasás6/7 7/8 7/8 7/8 6/7 5/6 5/6 5/6  

Számtan és mértan 4 	4 	4 4/5 5 	5 	5 	5  

Zenei nevelés 	1/2 1/2 1/2 1/2 1 	1 	1 	1  

Képz6müv.nev. 	1/2 1/2 2/3x  2/3X  2 	2 	2 	2  

Irás 	- 	- 	1 	1 	1 	1 	1 	1  

Kzimunka /fiu - 

Kézimunka/leány 	- 1/2 3  

Háztartástan 	- 	- 

Torna 	2/3 2/3 2/3 2/3 3 X  3X  3  

Hittan  

Összóraszám 	 2o 22/23 24/26  - 27/29 	27/29  
26/28 	27/29 	27/29  

3x  

2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2  

2 	2 	2 	2  

3/4 3/4 2/3 2/3  

~ 	 - 	2x 2x  

3  
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ÓRATERV*  
a korábbi 8. osztályos nép- 

iskola számára 

x  A képzőművészeti nevelés heti óraszáma a lányoknál 1 vagy 2 

Lang,L.:Schule in Land und Stadt,Österreichisches Bundesver-
Háztartástan fiuknak nincsen. 	lag,Wien,1966. 

Torna a leányoknál a 4-8.osztályban 2 vagy 3 óra. 

Forditotta:Kóczka János. 
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b/ Az osztrák népiskola kilencedik éve: Politech-

nikai Évfolyam/5/  

Mindját előljáróba .n hangsulyozni kell: nem a gya-

korlati foglalkozás tantárgyai bevezetéséről van 

szó, hanem a kilenc évre kibővített kötelező nép-

oktatás uj koncepciójáról. Itt most a felső ‚tago-

zat nyert bővülést, mégpedig egy uj tanévvel. A 

kilencedik iskolaév szervezésének gondolata az 1962-

es oktatási törvényben nyert sajátos megfogalma-

zást. "Hid és átmenet --mondja a. törvény -, az 

egyik iskolatipusból a másikba, amely messzemenőe n . 

számol az iskolaszervezés áteresztő alapelvével". 

Átmenet kiván lenni az iskolai életből a válasz-

tott pályán át a mindennapi életbe. Még világosab- . 

ban fogalmazva: segiteni kiván a tanulóknak a még 

mindig eléggé zárt családi  életből - az iskola . . 

nyiladozó világán át 	egyengetni az utat afelé a 

választott pálya felé, amelynek szintjét egy ma-

gas fokon iparositott társadalom mai igényei szab-

ják meg az egyén számára. 

Másodlagos, de nem kevésbé fontos szándéka az 

iskolatörvénynek megrázkódtatás nélkül biztosita- 

ni az átmenetet egyik iskolatipusból a másikba, 

előkésziteni a tanulót egy uj élet - és munkasti- 

lusra. 

Kiemelt hangsuly esik itt az évfolyam.feladatárá: 

szervezett oktatási formák között előkészíteni. 
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a  tanulót - a már eddig vázolt szándék mellett - a 

pályaválasztásra. Rendkivül fontos feladatának te-

kinti a speciális évfolyam, hogy megismertesse a  

különböző foglalkozásokat, szakmákat. Eközben pá-

lyaorientációt kiván nyujtani, és egy sajátos lég-

kör megteremtésével a gyakorlati munkát akarja 

életközelségbe hozni a tanulóhoz. Mindezeket pe- 'Y  

dig azon alapismeretek körében, amelyeket a tanu-

lók a $ év alatt a népiskolábán szereztek. Ezeknek ' 

az ismereteknek immáron itt nem  a  lényegi bővité-

se  a további feladat, hanem azok praktikus átfo- 

gása és megerősitése. 	 . 

A törvény előirja, hogy azok a tanulók, akik nem ' 

kerülnek középiskolákba, akik semmiféle más okta- 

tási formához  sem kapcsolódnak, - és igy az álta-

lános iskola /népiskola/.8.osztályának befejezése 

után megragadnak, vagy a polgári iskola. 4.osztá- 

lyát bukás-kimaradás miatt nem végzik el -, köte-

lesek a 9.osztályba, az ugynevezett Politechnikai 

Évfolyamra beiratkozni. 

Néhány statisztikai adat a kilencedik évfolyamra 

beiskolázható tanulókról /6 /: 

A kisérleti évek felmérései eddig azt mutatják, 

hogy a nyolcadik osztály elvégzése után egy-egy  

osztálynak mintegy 30 %-a kerül továbbvivő isko-

la.tipusokba, mig a tanulók 70 %-a közvetlenül vá- 

laszt pályát. El kell fogadnunk továbbá azt a fel- 

tételezést is, hogy egy-egy évfolyamnak mintegy 
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25 %-a - amely a kötelező oktatás keretében nem 

éri el a népiskola legfelső osztályát vagy  a  pol-

gári iskola iskolakötelezettségében marad. Ezek-

hez a megfontolásokhoz tartozik az a fő tétel 

is: minél differenciáltabb az oktatás egy megha- . 

tározott regionális körben, annál kevesebb azon 

tanulók száma, akik a Politechnikai Évfolyamot 

látogathatják, hiszen egy tekintélyes hányada a 

tanulóknak éppen továbbvivő iskolába kerül. A 

kevésbé differenciált oktatás viszont annál inkább 

biztosíthatja a Politechnikai Évfolyam létrehozá-

sát. Ez persze csak relative fogadható el, mivel 

az ilyen regionális körök  a  legtöbbször tanuló-

szegények. 

Szervezetileg a kilencedik iskolaéve - mint Poli-

technikai Évfolyam - a népiskolához /Volksschule/, 

a polgári iskolához /Hauptschule/, a gyógypedagó-

giai iskolához /Sonderschule/ ., vagy az iparitanuló ' 

iskolához /Berufsschule/kapcsolódik, de önállóan 

is müködhet. A félreértések elkerülése végett 

azonban szükséges aláhuzni, hogy  a  jövőben az ál-

talánosan képző kötelező oktatás fogalomkörébe a 

népiskola, a polgári iskola, a. gyógypedagógiai is-

kola és végól aPolitechnikai Évfolyam tartoznak. 

Az uj iskolatipus egyik felsorolt iskolának sem 

veszi fel jellegét, mert sajátos feladatu, mert 

különleges célkitüzésü iskola a maga saját . peda-

gógusaival. Az elmondottakból következik, hogy. 
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az uj iskola pedagógusai nem lehetnek népiskolai 

vagy polgári iskolai nevelők sem, hiszen a spe-

ciális tantervi feladatok megfelelő, majdan az 

uj iskola teljes kibontakozása után, ujonnan kép-

zendő nevelőket igényelnek. Ennek megvalósitása 

természetesen a pedagógusképzés feladata lesz. 

A heti óraszám a 30-32 órát nem haladhatja meg, 

és a három terület: 1. személyiségképzés, 2. az 

alapismeretek elmélyitése és .3. pályaorientáció-

pályaismeret megközelitőleg arányosan kapnak óra-

számokat. 



Társad.ism. és etika 	2 

Testnevelés 	 3 

Német nyelv 	4 

Matematika 	4 

Társad. tud. i sm. -Gazd. ism. 	2  
Kortörténet 

A modern gazd.term.tud.alapjai 	3 

Szakmai ismeretek 	4/3 

Műszaki rajz 

Egészségtan 

Háztartástan 

Fiu kézimunka 

Leány kézimunka 

2 

1 

-/3 

4/- 

-/2 

Kötelező tárgyak 
Heti óraszám 

 

fiu/leány 

Együttes heti óraszám 	32/33 Harminckettő 

ÍGyorsirás 

Gépirás 

Idegen nyelv 

Énekkar 

Hangszeres zene 

2 

2 

3 

2 

2 
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ÓRATERV  

a Politechnikai gvfolyam /9.év/  
számára 

Szabadon választható tárgya k , 

Lang,L.:Das neunte Schuljahr.Pádagogisches Problem des 
österreichischen Schulgesetzwerkes.1962. Öst. 
Bundesverlag, Wien, 966.14o.p. 

Fordította :Koczka János.  
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A Tantervi felépités szempontjából. Politechnikai 

Évfolyam a tanitandó tárgyak három csoportját egye-

siti. A személyiségképzés tantárgyait - mint ami-

lyen többek között az élettan, testnevelés,.zéne -  

a Tanterv igen lényegesnek tartja. A második cso- 

portba az alapismeretek megerősitése, különöskép- 

pen az anyanyelv és matematika tartóznak. A kilen- 

cedik évfolyamon a tanulóknak a nyelvtannal lénye-

gesebb tennivalőjuk nincs. Itt inkább a helyesirá-

si készség megerősítése a  feladat.  A matematikát 

illetőleg sem gondol: a Ta.nterv'a számtantanitás 

valamiféle uj módszerére, vagy  esetlegesen más 

plusz  anyagra.  Sokkal inkább a funkcionális gon-

dolkodást, az élettől igényelt praktikus számolás-

ban való megerősitést látja. megvalósitandónak. Ki-

emeli viszont a szakrajz fontosságát. Az oktatási 

törvény nyomatékosán felhivja a figyelmet olyan 

tantárgyak alapos kidolgozására, mint  amilyen a 

társadalmi ismeretek, gazdaságtan, egészségtan, 

a modern gazdálkodás természettudományos alapjai, 

háztartástan /leányoknak/, valamint a fiu- és 

leány kézimunka. Külön fejezetben szól az egész 

évfolyam profilját meghatározó szakmaismeret /pá-' 

lyaismeret/ anyagának kidolgozásáról. 
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c/ Polgári iskola /Hauptschule/  

A korábbi Bürgerschule-ból fejlődött ki, amelyet  

a jelen törvény éppen azért, mert az egyéb közép-

iskola alsó tagozatával azonos tantervi felépi-

tésüvé tette, un. Hauptschule rangjára emelte.  

Rendeltetése szerint azt a célt tűzi ki, hogy a  

11 éves korban kötelezően választható középiskola  

felé "átmenetet" teremtsen, mert ennek elvégzése  

után a tanuló a választott középiskola felső ta-

gozatára kerülhet felvételi vizsga nélkül. A 4  

osztályos iskola  egyrészt tehát bizonyos mértékü  

befejezettségével ipari, kereskedői pályák felé  

irányit, másrészt lehetővé teszi a továbbtanulást.  

Érdekessége ennek az iskolatipusnak, hogy már nem  

jelent "zsákutcát", mint elődje a Bürgerschule,  

mert a Hauptschule-nak 2 tagozata van: az elsőbe;  

/Klassenzug I./ a tehetségesebbek, a jobb képes-

ségüek kerülnek - és itt van az "áteresztőképes-

ség" kulcsa -,: a második tagozatba /Klassenzug  

gyengébb, kisebb képességű tanulók foly-

tathatják tanulmányaikat. A népiskolából törté-

nő  átlépésnél a Hauptschule-ba - éppugy mint a  

középiskolák bármely tipusába = nincs felvételi 
 

vizsga, de a népiskolából való kiválás alkalma
- 

kor. a tanuló jellemzést visz magával, óratervét, 
 

~d' 
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amely csekély különbséggel azonos a gimnáziumok 

alsó tagozati óratervével, az alábbi táblázat 

mutatja. 
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ÓRATERV  *. 

a polgári iskolák /Hauptschule/ 
számára 

Kötelező tárgyak 
Osztályok 

1. 	2. 	3. 	4. 	1. 	2. 	3. 	4. 
Első változat 	Második változat 

Ndmet nyelv 	5 	5 	4 	4 	6 	5 	5 	- 

Élő idegen nyelv 	5 	4 	3 	3 
Tört. ás társ.ism. 1 	2 	2 	2 	1 	2 	2 	2 
Földr.és gazd.ism. 2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
Matematika 	5 	4 	4 	4 	6 	5 	4 	4 
Mértani rajz 	1 	2x  2x 	1 	2x  2x  

Természetrajz 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
Fizika és kdmia 	2 	3 	3 	2 	3 	3 

Zenei nevelés 	2 c 	1 	1 	1 	2  2 	1 	1 

Képzőmüv.- irés 	2 	2 	2 	2 	3 	2 	2 	2 

Kézimunka/fiu 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	3 

Kézimunka/leány 	- 	- 	2/3 2/3 3 	3 	3 	3 

Háztartástan/leény - 	... 	2 	2 	- 	2 	2 

Gyorsirás 	- 	- 	- 	2 	. 	. 	. 	2 

Torna 	3 	3 	3x  3x  3 	3 	3 	3 

Hittan 	2 	2. 	2 	2 	2 	2 	2 	2 

Fakultativ tárgyak 

Latin 	- 	- 	5 	5 	- 	Imo 	 law. 	 •IMO 

tlő idegen nyelv 	3 3 	3 	3 5 	3 	2 	2 

Gépirás 	- - 	- 	2 - 	- 	- 	2 

Karének 	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Hangszeres zene 	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

XMértani rajz lányoknak csak a 2.osztályban 
Torna lányoknál a 3..  és 4. osztályokban 3 vagy 4 6ra 

*Lang,L.:Schule in Land und Stadt.Herausg.:Österreichisches Bun-
desverlag fUr Unterricht,Wien,1966. 

Forditottgaoczka János. 
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d/ Gyógypedagó diai iskolák /Sonderschule/ 	. 

Az iskola célja, hogy a fogyatékos gyermekeknek 

speoiális tanitási módszerével népiskolai vagy 

polgári iskolai képzést nyujtson és ezzel lehe-

tővé tegye számunkra a társadalomban való elhe-

lyezkedést, illetve beilleszkedést. 

B. Általánosan képző középiskolák /Allgemeinbildende 

höhere Schulen/ 

A népiskola 4...osztályából kilépő tanuló számára a követ-

kezőkben az alábbi továbbtánulási lehetőségek: kinálk.oz- 

nak, /7/ 	 . 

a/ Gimnázium /gymnasium/ 

Három tipusa ismert: 

humán tagozat, az 5.osztálytól kezdve latin és 

egy idegen nyelvvel /+görög/; 
s 

modern tagozat, élő nyelvek gimnáziuma első és 

második idegen nyelvvel /a latin itt is 

kötelező/;. .. 	 . 

realisztikus tagozat; amelyben a latinon kiviül 

egy idegen nyelvet és-ábrázoló mértant . 

is . .tanulnak. 

A gimnáziumok általában 4 évesek; legujabban az 

5. évvel ki.sérleteznek a műszaki felsőoktatásra 

való előkészités céljából. Érettségit adnak. 

.1- 



- 153 -  

b/ Reálgimnázium /Realgymnasium/ 

Csak a felső tagozata különbözik az  előzőtől. Két 

tagozatra bomlik: 

Természettudományos tagozatain a latin nyelv és 

ábrázoló geometria mellett nagyobb óraszámban ta-

nulják a biológiát, kémiát és fizikát; 	. 

Matematikai tagozatán 2 idegen élő nyelv mellett 

ábrázoló geometriát oktatnak. A müszaki felső- 

oktatás felé irányit. 	. 

c/ Leány-reálgimnázium/ Wirtschaftskundliches Real- 

gymnasium/ 	 . 

Gazdasági irányu középiskola, amelyben a leányok 

2 élő idegen nyelvet, vagy a latin mellett vala-

milyen különleges női foglalkozásra készülnek fel. 

d/ Zenepedagógiai reálgimnázium /Das musisch-

pö.dagogische Realgymnasium/' 

Speciális középiskola, amelyet az uj oktatási tör-

vény hozott létre. 

d/ Dolgozók gimnáziuma /Gymnasium für Beruftstö,tiget 

Dolgozók' reálgimnáziuma /Realgymnásium für Beruf-

stö,t.ige/  

Mindkét tipus már munkaviszonyban álló, és a 18. 

életévet betöltöttek számára létesült. A dolgozók 

10 félévből álló esti kurzuson juthatnak el az 

érettségiig. 	 . 

A gimnáziumok felső tagozatának óratervét a követ-

kező táblázat mutatja. 

~~ 
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ÓRATERV *  

a gimnázium felső tagozata 
számára 

Tárgy 	1. 2. 	3. 
osztály 

4. 

Német nyelv 	5 4 4 4 
1. idegen nyelv 	5 4. 3 3 
Latin nyelv 	- - . 	5 5 
2.616  i degen nyelv 	. 	- - -. - 

Görög nyelv 	- - - - 

Tört. 	ős társad.ism. 	- 2 2 2 
Földr. 	ős gazd. ism. 	2 . 	2 2 2 

Matematika 	4 4 3 3 
Ábrázoló géometria, 	- - - - 

Természetrajz 	2 2 2 1 

Kémia 	- - - 2 
Fizika  2 2 2 
Zenei nevelés 	2 2 2 1 

Képzőmüv. nevelés 	2 2 2 2 
Kézim. , gyak.fogl. 	- 2 - 1  

Testnevelés 	. 	4 4 . 	4 3 
Hittan 2 2 2 

Összesen 	28 3.2 33 33 

Fakultativ tárgyak: 	. . 
Horvát nyelv 	3 3 3 3 
Szlovák nyelv 	3 3 3 3 
Gyorsirás 	- - 	. - 2 

Kézimunka /lányoknak/ 2 - 	. 2 - 
Gyakorlati fogl.fiuk 	2 - 2 - 
Nem kötelező gyakorlat 

Karének 	2 . 2 2 2 
Hangszeres zene 	2. . 	2 2 2 
A reálgimnáziumban nem tanulnak latint. A matematika het i. 
óraszáma a 3. ős 4. osztályban is 4,. a természetrajzé a 
4.osztályban is  2, a fizikáé a 4.osztályban 3, gyak.fogl. 
a 3.osztélyban is heti.2 óra.- 

+ Nemzetközi Oktatásügy No 1. az Orsz.Ped.Könyvtár kiadása. 
Budapest,1967. 152.p. 
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C. Szakoktatás /$/  

A szakoktatás ugyancsak,3 szinten történik: . 

1. Ipari tanulóiskolák /Berufsbildende Pflichtschulen/ 

2. Középfoku szakiskolák /Berufsbildende mittlere 

Schulen/ 

3. Szakközépiskolák /Berufsbildende höhere Schulen/ 

1/a. Ipari és kereskedelmi szakiskolák /Gewerbliche 

und kaufmannische Berufsschulen/ 

Ipari és kereskeeelmi tanoncok iskolája, amely- 

ben heti 1 napon át történő foglalkozáson /évi 

8 hét kötelező/ elméletet tanulnak az ide je- 

lentkezők. 

1/b. Háztartási szakiskolák /Hauswirtschaftliche 

Berufsschulen/ 

A kötelező 8 osztályos iskolára épül leányok 

.számára., akik már továbbvivő iskolába nem ki-

vánnak menni, praktikus háztartási ismereteket 

saját.itanak el. 	. 

2. Középfoku szakiskolák  /Berufsbildende mittlere 

Schulen/ 

A kötelező 8 osztályos iskolára épülnek. Szor-

galmi ideje 1-2 év. Mindennapos oktatás keretében 

valamely kereskedelmi, ipari, kézmüiipari, ipar-

müvészeti pályára készitenek fel az általános 
' 

közismereti tárgyak ismétlő, elmélyitő lehetősé-

geivel. Továbbtanulásra nem jogositanak. Tipusai 
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a következők: 

a/ Ipari, müszaki és képzőmüvészeti szakiskolák 

Szakmára készitenek fel. Az iskolában történő 

elméleti oktatás mellett kötelező mühelygyakor-

latot végeznek a tanulók. Szorgalmi idő  az  egyes 

szakmák szerint 2-4 év. 

Ide kapcsolódik: 

a mesterképző iskola; 	. 

á szakmunkásképző iskola; 

a speciális gyári csoportvezetők iskolája. 

b/ Kereskedelmi iskola /Handelsschule/ 

Kereskedelmi szakiskola, 3 éves szorgalmi idővel. 

A közgazdaság kereskedelmi ágazataiban nyujt szak-

ismereteket. 

c/ Női gazdasági szakiskolák /Fachschulen für wirt-

schaftliche Frauenbérufe/ 

.Ez lehet 1 és 2 éves /Ein-zwei jö.hrige Haushalt- 

ungsschule/ 

Van 3 éves-változata is gazdasági foglalkozásokra 

/Dreijö.hrige Fachschule für wirtschaftliche 

Frauenberufe/ 

d/ Szociális munkára képesitő szakiskolák  /Fachschulen 

für Sozialarbeit/ 

Speciális iskola azok számára, akik szociális 

gondozói, felügyelői munkára készülnek. 
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3. Szakközépiskolák./Berufsbildende höhere Schulen/ 

A.kötelező 8 osztályos iskolára épülnek. A fel- 

vételi vizsga. kötelező. Szorgalmi idejük 5 év; 

érettségit ad, amely  azonban csak azonos profilu 

továbbtanulásra jogosit. Típusai: . 

a/ Müsza.ki és ipari középiskolák /Höhere techniscte+ 

und gewerbliche Lehranstalten/ 

Kéttagozatu iskola. Also tagozata 2, felső ta-

gozata 3 osztályból áll. Magasabb szakmai kép-

zést ad  egy élő idegen nyelv oktatásával. El- 

méleti és gyakorlati órái szakmai továbbtanu-

lásra jogositanak. '. 

b/ Kereskedelmi akadémia /Handelsakademieí 

Két idegen nyelv és. magasabb szakmái ismeretek 

jelzik legfőbb értékét. Szakiránya szerint 

ehhez magasabb matematikai és természettudomá- 

nyi elméleti és gyakorlati képzés is csatlakozik. 

c/ Közgazdasági leányközépiskola /Höhere Lehran- 

stal.t für wirtschaftliche Frauenberufe/ 	. 

Tartalmi oktatását elsősorban társadalmi, gaz-

dasági, müvészeti, matematikai és természet- 

tudományi ismeretek jellemzik. 2 élő idegen 

nyelvet oktat.. Elméleti oktatását gazdag prak-

tikum egésziti ki. 	. 
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III. Az általános és szakoktatás tartalmi prob-

lémái és tendenciái  

Az 1962-es oktatási törvény kétségtelenül sok tekin-

tetben feloldotta a..korábbi, 100 éve elmerevedett oktatási 

rendszert. Feltétlen érdeme a fokozott természettudományos 

érdeklődés, az intenziv nyelvtanitás, a  kötelező oktatás 

bővitése; ujszerü megoldást választ a politechnikai évfo-

lyam bevezetésével a pályairányitás - pályaorientáció 

problémájának megoldására. Mégis a nyitott kérdések tömege 

maradt meg megoldatlan problémaként;. Az égyik legdöntőbb 

hiányossága a koncepciónak,' hogy nem sikerült megoldania, 

illetve eltüntetnie a régi vertikális tagozódását az okta-

tás felépitésének. A középfoku oktatás változatlanul "ki-

választó", "elsáncoló" jellegü maradt és nem az általános 

képzés szolgálatában áll. A Politechnikai Évfolyam szere-

pét a mi társadalmunk másként itéli meg. A törvényben sze-

replő megoldás igy inkább szociális szegmentje a kérdésnek, 

mint igazán politechnikai értelmű. Ami benne mégis előre-

mutató, az a pályairányitás jobb megoldására való törekvés. 

A tantervi felépités lényeges hibája a humán és 

természettudományos tárgyak aránytalansága, ami minden bi-

zonnyal a humán müveltség kétféle aspektusból történő ma-

gyarázatából ered. Számunkra a humán müveltséget nem a 

latin és görög nyelv tantárgyi volta, hanem a humán szel- 

lem, a mifvészet, irodalom és filozófia ilyen mélységei je 

lentik. 	. 
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Végül strukturális hibája a reformnak, hogy az egyes 

tipusok lehatároltságával /népiskola - polgári iskola - 

gimnázium/ arisztokratikus zártságot jelent és "elkülö-

nülést". Kissé látványos feloldó gesztusával, amikor a 

polgári iskola 1. és 2.osztályából "átléptet" a gimnázium 

2., illetve 3. osztályába, még mindig csak féluton jár a 

zsákutcáomegszüntetésében .. És amikor a gimnázium 3 ..osztá-

lyába bevezeti a latin nyelvet, lényegében lezárja a so-

rompót, és ezze l . a gimnázium változatlanul csak az egye-

temre készülők iskolája marad. A mindenki iskolája felé 

vezető uton ez  a  legnagyobb buktató. . 
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Az egyes iskolatípusok német nyelvű  

megnevezése  

1. Kindergarten 	= &oda 

2.Volksschule 	= Népiskola 

Unterstufe 	= 	-"- Alsó Tagozat /4 oszt./ 
Oberstufe 	= 	-"- Felső Tagozat /4.oszt./ 

Polytechnischer 
Lehrgang 	= 	-"- Politechnikai Évf./9.oszti 

3.Hauptschule 	= Polgári Iskola 

4.Gymnasium 	= Gimnázium 

5.Realgymnasium 	= Reálgimnázium 

6.Wirtschaftskundliches 
Realgymnasium 	= Leány-reálgimnázium 

7.Musisch-Padagogisches 
Realdmnasium 	= Zenepedagógiai reálgimn. 

8. Gymna sium für Beruf s- 
Tstige 	= Dolgozók Gimnáziuma 

9.Berufsbildende Schulen = Szakközépiskolák 

mittlere 	= 	-"- közép/isk./ 

höhere 	= 	-"- felsőbb /isk. / 

lo.Pflichtschulen für 
Lehrlinge 	= Iparitanul6-Iskolák 

11.Hochschule 	= Főiskola 

12.Universitat 	= Egyetem 
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

/United States of America •- USA/ 

Terület: 9 363 035 km2  

Lakosság: 194 583 000 fő /1965/' 

Államforma:_ szövetségi köztársaság, amely 50 tagállamból 

és 1 szövetségi kerületből áll„ 

Hivatalos nyelv: angol 

Az Észak-Amerikai Egyesült Államok oktatásügye, 

iskolafejlődése nem tekinthet vissza olyan multra, mint az 

európai. Kiformálódásának, létrejöttének gyökerei nem nyal- 

nak vissza  a  kereszténység első századaiba, hiszen oktatás-

története Amerika felfedezésével kezdődik, mégis az okta-

tásfejlődés legsajátosabb utja ez és a legnagyobb mérték-

ben  excentrikus, amelyhez Európa egyetlen országának isko-

larendszere sem hasonlitható. Az európai pedagógiához szo- 

kott szem, egyáltalán az európai látásmód gyakran megtorpan 

azon a már-már anarchikus vonásokról árulkodó kuriózitások 

előtt, amelyek sutba dobják a hagyományos iskolafejlődés 

nyomán kialakult európai iskolaszervezés formáit, de peda-

gógiáját is. Az óvilág iskoláinak fegyelmezett, szigoru 

zártsága - és gyakran arisztikratikus merevsége - sajátos 

oldódást kap az amerikai iskolák életében. Uj világ - uj 

formák --- uj pedagógia a jellemzőek az egész amerikai oktatásra. 
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A szabadságnak tiinő oktatási koncepció szabadossága, a la-

zábbnak vélhető oktatási keretek oldottságában is felismer-

hető szilárd struktura rendkivül érdekes és tanulmányozásuk  

feltehetően hasznosak is számunkra. A szabadságról, humá-

numról, az •életigenlésről vallott nézeteik, továbbá morális  

nézőpontjaik ugyanazon kategóriák tükröződése tanterveik-

ből, mint a szocialista országok oktatáskoncepciójának el-

gondolásai. Mégis deformálódnak ezek a nagyszerü eszmék az  

amerikai életforma torzitó tükrében és a jövendő amerikai  

generáció pedagógiai pragmatikájában is. Tanulmányozásuk,  

összehasonlításuk az európai oktatási szerkezetekkel nem  

egy ponton és nem kevés kérdésben meghökkentő, hovatovább  

elgondolkodtató.  

I. Az oktatás történeti fejlődése  

Az első amerikai iskolák egymástól független telep-

helyeken fejlődtek közvetlenül Kolumbus második utja /1493/  

után. A kezdetleges, rendszerint nagyobb utkereszteződése-

ken durván összeácsolt "blockházak" jelentették az iskolát  

azoknak a szerzeteseknek vezetésével, .  akik az első telepe-

sekkel érkeztek az uj haza földjére. 	 . 

1. A kolonizáció ideje  1 ~ /Colonial Period, 1607-1776/  

A legrégibb gyökerei az amerikai iskoláknak Euró-'  

pában vannak, tulnyomóan Angliában, hiszen  a  legtöbb tele-

pes, merész hajós, vállalkozó kereskdő innen indult el sze- 
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rencsét prób Ilni. De igen sok volt a holland, spanyol, 

német is, akik a letelepedés után a saját anyaországuk 

valamiféle "iskolaféleségét" próbálták létrehozni;,? Ez idő 

tájt a 3 éves gyermektől a férjhezmenendőig mindenkinek 

az iskola jelentette a második otthont. Ebben a kezdetle-

ges iskolában irni-olvasni, számolni tanultak, legfőkép- 

pen bibliát olvasni, ahogyan azt a későbbi reformátorok ki-

vánták. Osztályrendszer természetesen nem volt. Egyetlen 

szellemi hajtóerő: a kálvinizmus. 

Később kevés felsőbb iskola is kialakult angol 

mintára. Ezek un. latin grammar school-ok /a későbbi gim-

náziumok/ voltak, amelyek azónban csak formális képzést 

nyujtottak és ezeket is a 18.sz. II. felében kiszoritották 

az akadémiák /academies/.  Uj iskolák: Uj-Spanyolországban: 

1516; Floridában és Uj-Mexikóban: 1600; Newtown-ban: 164Q4' 

New-Orl e ans-ban : 1772. 

2, A forradalmi átalakulás kora /1776-1820/ 

Jellemző volt a-kor iskoláira, fejlődésük nehéz 

körülményeire, hogy 'azok léte vagy nemléte a mindig vándor-

ló, alig helyhez kötött telepesektől, azok nehéz életkörül-

ményeitől függött. A csaknem mindig mozgásban lévő telepe-

sek ott telepedtek le, ahol éppen megtürték őket. A viszony-

lag terméketlen földeken a létért folytatott harc kimenete-

le döntötte el az iskola sorsát is. 

Az amerikai oktatásnak az észak-amerikai forradal-

dalmi háboru adott lendületet /1776-1783/, the War Indepe- 

U 
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dence, majd az 1787 -es Függetlenségi Nyilatkozat. A sza-
badságharc befejezése után még sokáig a talpraállás miatt 

késlekedett az iskolai élet kibontakozása. Mégis akadnak 

olyan nagyszerü kezdeményezők e nehéz időkben is, akik 

"egy jó, praktikus, alkalmazható képzés hirdetőivé válnak, 

mint Wi-James, aki  a "c§sh_value" - elképzelés hirnáke. 

Ennek a gyakorlati szemléletnek lényege: kézmüvességre-

ipa .rra-kereskedelemre-közlekedésre tanitani és nevelni. 
És ebben az átmeneti időben ennek az iskolázásnak lesz a 

szervezeti formája a már emlitett "academy". A gyakorlati, 

a valóságos életre való nevelés gondolatát viszik tovább 

később Jefferson, a nagy politikai vezér, majd Madison és 

Lincoln, akik "a jó képzés alapját" a polgári szabadságra 

való előkészitésben látták. 

Egyidőbena függetlenségi harcokkal Európából is 

áramlottak az uj pedagógiai nézetek .s törekvéek, amelyek 

az oktatás ügyének sok önkéntes barátot szereztek. New-

York-ban, Philadelphiában, Baltimoreban és Washington-ban 

szabad "iskolatársaságok" /Short societes/ jönnek létre, 

amelyek az oktatás fellenditéséért igen sokat tesznek. 

F.Lancaster, angol tanitó /1778-1838/ uj oktatási rendszert 

alkot, amelyet róla Lancastrian System-nek neveznek el. 

Elképzelései alapján bevezetik a "monitorial school"-t, 

amelyekben öregebb tanulók, mint tanitók monitor/`dolgoz-

tak. Ez a rendszer annyira bevált, hogy az iskolázásnak 

ez a módja 3 évtizedig uralkodott. • 

i/ 
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3. Az épités korszaka  /1820-1860/ The Architec-

tural Period 

A 19.sz. II. harmadát Amerikában az épités kor-

szakának nevezik. Mindinkább erősbödő nézete lesz sokaknak, 

hogy az iparosodás korában csak a nyilvános, ingyenes is-

kola valósithatja meg  a  jövőre irányuló nevelési-oktatási 

feladatokat. Noha Jefferson 1785-ben elvben keresztülvitte, 

hogy minden községben iskolának kell lenni, ez az elv nehe- 

zen volt realizálható. Igen sok kerületi iskola létesült, 

ezek zöme azonban a protestáns egyházak befolyása alatt 

állt még mindig osztatlan szervezésben, tartalmi munkáját 

illetően és döntően a bibliaolvasás szintjén. Egyre erő- 

sebbé válik már azonban a hang, amely követeli az egyházi 

és állami iskolák kültinválasztását, illetve az utóbbiak 

nagyobb mértékű létrehozását. E törekvések egyik kiemelke- 

dő eredménye Massachutts államban 1837-ben az az iskola-

reform, amelyet Horace Mann/2/  /1796-1859/ kultuszminisz- 

ter /State Superintendent / bevezetett. A reform a 8 osztályu 

porosz iskolát vette modellnek és rendszerezett oktatási 

elképzelésével igen erős világnézeti konkurrenciát.jelen - 

tett az egyházi iskoláknak. Politikusok, polgárok,ipari 

munkások harcolnak az oktatás államositásáért és nem ered-

ménytelenül, Amikor 1850--'ben hivatalosan kimondják, hogy 

az iskolafenntartás és ellenőrzés joga az áll amé, amikor 

egyidőben keresztülviszik az iskolafenntartási adő feleme-

lését és az egyházi iskolák állami támogatásának megszün- 
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tetését,.akkor egyszeriben visszafejlődnek a felekezeti 

iskolák. Lényegében a. harc az egyház és az állam között . 

eldőlt . , és uj korszak kezdődik az oktatás fejlődésében. 

A protestáns egyházak azonban  nehezen viselik a biblia-

olvasás kirekesztését az iskolából. /1842-ben ugyani s . 

több államban megszüntetik az iskolai vallásoktatást. Jó-

val később, 1909-ben vezetik be az egyházak a vasárnapi, 

templomban történő hitoktatást, amely "vasárnapi iskola" /3/ 

néven válik ismertté./ 	 . 

4. Az uj nevelés utján  /1860-1890/ 

Az amerikai iskolák fejlődésére ez a szakasz 

döntő jelentőségű volt.. Ekkor fejlődött ki a később mind-

inkább kötelezővé váló középiskola /high schoól/, amely 

kiszoritotta a régi angol eredetü grammar school-okat és 

a realiskola jellegü.academy-t. Végül a high school lett 

egyenes folytatója az általánosan képző elemi népiskolá-

nak /elementary school-nak/. A középiskola valódibb, az . 

élét realitásaihoz igazodó uj formája a teljes amerikani-

zálódás,az Európától elszakadás szinte program szerinti 

megvalósulását jelentette. A két világ közötti szakadás' 

ugy ment végbe, ahogyan Benjamin Rush irta egy barátjához 

intézett levelében: "az Európával való szakitásnak nem-

csak politikai, hanem kulturális területen is be kell kö-

vetkeznie. Mialatt az európai. oktatási "üzemekben" /is-

kolákban Palmyra romjairól, Herkulánum maradványairól, 

rt) 
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a görög és római nyelv akcentusáról vitatkoznak, addig az 

amerikai ifjuságnák olyan oktatási anyagokkal kell foglal-

koznia, amelyek az életviszonyokat akarják jobbá tenni, 

az emberi nyomoruságot kivánják enyhiteni, országunkat, 

népünket akarják felemelni; polgáraink értelmét,hazai és 

politikai boldogulását óhajtják szolgálni!" g/  

A 19.sz. II: felének fenti vázolt törekvései azt 

kisérelik meg igazolni,  hogy az  általánosan képző iskolák 

már több mint 100 évvel ezelőtt megkezdték lerakni az ala- 

pokat az általánosan képző "egységes" iskola /Comprehensive 

Schoól /4//efelé, amelyért ma Angliában vivnak ádáz politi-

kai harcokat. Arról a küzdelemről van itt szó, amely meg 

akarja teremteni a "mindenki egységes iskoláját" társadal-

mi helyzetre, vallásra való tekintet nélkül; arról az is-

koláról, amely egységes müveitségi alapot /one-way state 

system/'biztosit mindenki számára. 

Végül ez a korszak hozta létre a szakiskolákat, 

különösen a mezőgazdasági szakiskólákat és ezzel az állami 

iskolák széles rendje tárlózott fel a korábbi vallásos és 

arisztokratikus magán-college-ok varsalába. 

5. A két világháborun át napjainkig 

A 19.sz. végén elindult az USA a világ első ipari 

és agrárállamának utján.. Ezzel egyenes arányban nőttek a 

vidék és város oktatási igényei is.'A század végén minden 

Idézet Beard, C.H.: The Raise of American Civilizatión 

c. könyvéből; New York, 1927. 
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államban bevezetik az általános tankötelezettséget. For-

mailag az iskolák, tartalmilag az oktatás párhuzamosan 

halad a társadalmi igényekkel. A kézügyesség, a manuális 

tudás egyenlő értéküvé.válik az elméleti tudással. Ker-

schensteiner gondolatai valósággá váltak a munkaoktatás-

ban. A;~-századfordulón nagy lendületet vesz a pedagógiai 

kutatás /educational  research/  és a gyermekpszichológia 

/child study/. . 

II. A középfoku oktatás szervezeti felépitése  

Az USA jelenlegi oktatásszervezetének megértésé- 

hez néhány alapdokumentum fellapozása elengedhetetlenül 

szükséges, hiszen azok a történeti fejlődést igen jelen-

tősen motiválták,. másrészt okadatolásul szolgálnak a mai 

iskolatipusok kifejlődéséhez. 	. 

Mindeneke lőtt az 1776-ban kiadott Függetlenségi 

Nyilatkozat alapvető elvi állásfoglalását kell idézni 

minden oktatási törekvés kiinduló pontjául ás ez a tanu- 

lást, a tanuláshoz való jogát az embernek, "a boldogságra 

törekvés elidegenithetetlen jogaként"
44/ . 

 persuit of  
4  

happines - emlegeti,  

Allamjogilag két oktatási törvény gondoskodik a  

szervezeti felépités előkészitéséről:  



- 171 - 

. a  Az 1958. szeptember 2-i Nemzetvédelmi Oktatási 
Törvény /National Defense Education Act /51t 

célja lényegében az oktatás területén fellel- 

hető egyenetlenségek kiküszöbölése. Megállapit- 

ja, hogy a lakosság aránytalanul kis része ren-

delkezik természettudományos-matematikai müvelt- 

séggel, valamint modern nyelvi és technológiai 

képzettséggel, 

A Törvény I. cikkely h. pontja meghatározza a 

középiskolák tipusait. Fontos rendelkezése a 

Törvénynek, hogy az 1-2 éves főiskolákat /junior 

college/ a középiskolák kategóriájába sorolja. 

A Törvény III cikkelye a bevezetésben hiányolt 

természettudományos képzés és módern nyelvi ok-

tatás fejlesztésére  állami támogatást biztosit. 

bj Az 1965. évi Elemi és.Középiskolai Törvény /The: 

Elementary and Secondary Education Act of 1965//6/  

célja, hogy megszilárditsa az oktatás minőségét 

és lehetőségeit az USA elemi és középiskoláiban. 

A Törvény I.cikkelye'á tulnyomóan•alacsony jöve-- 

delmü társadalmi osztályokhoz tartozó. családok 

gyermekeinek utját egyengeti. Pontjai a követ- 

kezők: 
a/ Külön osztályok létesitése tehetséges ta- 

nulók részére. 
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b/ Speciális osztályok szervezése a testi fo-

gyatékosságban. lelki zavarokban szenvedő  

ugyszintén a meg nem felelő társadalmi  

környezetből származó gyermekek számára:.  

c/'A végzett tanulók munkába helyezésének  

koordinálása..  

d/ Speciális program kidolgozása kiváló közép-

iskolások számára.  

A Törvény II.cikkelye az iskolai könyvtárak fon-  

tos szerepéről az oktatásban és annak bővitéséről intézke-  

dik.  

1. Mai iskolatipusok  

A Törvény az oktatásszervezet alábbi i .skolatipu-

sait határozza. meg:  

Alsófoku oktatás /7/  

a/ Óvodák  /Kndergarten/  

1856-ban létesitették német mintára. Elneve .zé- 

sük még ma is német...Frőbel és Pestalozzi'-min  

tára hozták létre. Áldalában 1-2 évesek és az  

elemi iskolához kapcsolódnak szervezetileg.  

b/ Napközi Otthonok /Nursery Schools/  

A 3-4 éves gyermekek részére szervezett intéz-  

mény. Nagyobbára magánkézben vannak.  

1  ~~ 
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c/ Fa Ami iskola /Elementary School/ 

Felépitése nem egységes.. Van 6 és 8 osztályos 

elemi iskola. A déli államokban előfordult ré-

gebben: 7, illetve 9 osztályos változat is. 

Az elemi iskola fela.data.ct, tanuló képességei-

nek megismerése,. fejlesztése.; az érdeklődés 

felkeltése ás annak ápolása. A tanulót el kell 

juttatni arra a fokra, hogy megértsen etikai 

fogalmakat és azokat állampolgári magatartása 

normáiként fogja  fel. 

1963/64-ben a nyilvános iskolákat 40 217 000 

tanuló. látogatta /az óvodásokkal együtt, mert 

az amerikai statisztikák a kettőt egy kategó-

riának tekintik/. Ebből 25 816 000 ment az 

elemi iskolá.bá.,.migil4 400 000 a továbbvivő . 

iskolákba. A néptanitók száma 990 000, a tovább- 

vivő iskolák pedagógusainak száma 668 000 volt. 

Egy tanulóra tehát 28,4 pedagógus, egy közép-

iskolai tanárra 21,4 tanuló esett. 

Az iskoláknak szervezetileg helyi'önkormányza-

tuk van minden államban /district/. A tankerü-

let igazgatási szerve a 3-7 főből álló iskola- 

szék /board of education!, amely gondoskodik 

a tanszemélyzet alkalmazásáról, az iskola kar-

bantartásáról és a helyi tanterv elkészitteté- 

séről. 

Általános érvényű óraterv vagy tanterv nem lé-

tezik. Azokat a tanulók érdeklődése, a szülől 

kivánságe szerint és a helyi kivánalmaknak meg- 

yv 



felelően állitják össze. Mégis minden tantervre jellemző-

en az alábbi tantárgyakat oktatják: olvasás, irás, társa-

dalmi ismeretek, természettudományok, alapjai, történelem, 

földrajz, egészségápolás a sportbeli tevékenységgel kap- 

csolatban és biológia .  Külön hangsuly esik az anyanyelvi 

szabad-előadási készség fejlesztésére. Vallásoktatás a 

nyilvános iskolákban nincs. Ez utóbbi vasárnapi iskola 

keretében történik. Idegen nyelv: tanulására nincs  alkalom. 

Megjegyzendő* még, hogy a  tantervek  /curricula/ 

csak keret-, maximal-minimal-tantervek, amelyek iskolán-

ként változnak, bővülnek, rövidülnek, Alkalmazásukban a 

hajlékonyság, a tanulók adottságaihoz, szükségleteihez 

való alkalmazkodás elve dominál. "Adaptability and.flexi 

bility in the use of the curriculum framwork permit the 

customtailoring of the educational program in each subject 

to meet the needs of the local situation' and the needs of 

individuals." 

Ez a felfogás rendkivül pregnánsan determinálja 

az egész oktatás helyzetét, hovatovább megmagyarázza a 

struktura laza épitményét is. 

Középiskolák/  //High Schools/ Röviden:HS 

A High School lényegében gimnázium, amely 16 éve s . 

korig kötelező és egyetlen továbbvivő iskola /secondary . 

school/. Szokásos tipusa a Comprehensive School /áitalá- 

nosan képző iskola /, amely a fiatalokat tekintet nélkül 
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arra, hogy később milyen pályát választanak és milyen 

társadalmi állásu szülők gyermekei, egyforma képzésben 

részesiti. Ennek a középfoku iskolának általában kétfé-

le változata van: 

a/' A 6 éves elemi iskolára /Elementary School/ 

épülő 3 éves Junius High School /alsó tagozat/` 

és a 3 éves Senior High School /felső tagozat/. 

Szerkezeti képlete:: 6+/3+3/= 12 év. 

b/ A 8 osztályos elemi iskolára /Element ry School/ 

épülő 2 éves Junior  High School  /alsó tagozat/ " 

és a 2 éves Senior High School /felső tagozat/. 

Szerkezeti képlete: 8+72+2/= 12 év. 

A fenti 2 tipus mellett  létezik még egy olyan ti--

pus is, amelyben a későbbi szakmára való képzés kerül 

előtérbe: vocational vagy technical school. 

Az amerikai középiskola sokkal fiatalabb, mint 

európai elődei, mégis sa ját hazájában is mintegy 200 éves 

multra tekinthet vissza./academy/. A régi akadémiák fel-

adata sem az volt,  hogy az un. "kis-eliteket" eljuttassa 

a főiskolákra, hanem sokkal inkább az, hogy az élet prak- 

tikus munkáira /for the real business of like/ készitsen 

fel. Az iskolatipus mai célja: hivatáselőkészités - prak- 

tikus munkáranevelés-állampolgári nevelés. Emellett termé- 

szetesen a főiskolára való előkészités is, de ezt a szere- 

pet teljes mértékben a később tárgyalandó college-ok lát- 

ják el„ 
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1890-ben, a nagy fordulat évében Amerikában álta-

lánossá vált a jelszó: "Továbbvivő képzést mindenkinek!" 

/Secondary education fór a11!/'Lényegében a kötelező kö-

zépfoku képzés jelszava hangzott el az agrárforradalom, 

az iparosodás, a tömegtermelés küszöbén. A. kettős ameri-

kai eszmény: a lehetőségek  egyenlősége és a polgárjogi 

egyenlőség erkölcsi bázisán rohamos fejlődésnek indul 

középfoku képzés. Jelentősen emelkedik a tanulólétszám. 

Mig a századfordulón a 15 éveseknek mintegy fele tanul az 

iskolában, a 30-as években ezek száma 85 %, 1966-ban  pe- 

dig a 14-17 évesek 90 %-a látogátja. a Comprehensive School-t, 

Gyakorlatilag ez a teljes és kötelező középfoku iskolá 

zás megvalósitását jelenti. 

2. A középfoku oktatás tartalmi kérdései  

Amint az Elementary School-nál, ugy a középiskola 

számára sincs egységes óraterv.. Itt is elv, hogy a kevés 

kötelező, valóban  alapvető tárgyon túl mindenki jól fel-

fogott érdeke s érdeklődése szerint választ tantárgyakat. 

A legfontosabb kötelező tárgyék: anyanyelv, irodalom., tár- 

sadalomtudomány, állampolgári ismeretek, algebra, geomet-

ria, trigonometria, fizika, kémia, biológia és részben 

aviatika. Idegen nyelv tanulása nem kötelező, ezért ál- 
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talánosan jellemző, hogy a tanulók nyelvtudása csekély .  

Néhány illusztráló adat erre vonatkozóan: 

A tanulóknak csak  7,3 %-a tanul  spanyolt; 

5,6 fa-a tanul franciát; 

0,8 %-a tanul németet és . 

0,2 %,-a tanul oroszt. 

Figyelemreméltó azonban, hogy a testnevelési 'ára 

keretében autóvezetést oktatnak. 

Az iskolák koedukáltak. Egyesül az egészségtan 

és biológia órákon választják külön a fiukatTleányokat. 

A leányok háztartási és gyermekgondozási oktatásban is 

részesülnek. 

Rendkivül jellemző az amerikai oktatásra, egyálta-

lán a felfogásra a szabadon választható tárgyak tekinte-

tében kialakult álláspont: "Az amerikai pedagógia célta- 

lannak tartja, hogy a Comprehensive School minden gyerme-

kének bizonyos "szellemi egytál-ételt" szolgáljon fel, 

mint ahogyan ez az európai középiskolákban szokásos. Az . 

európaiak arra kényszeritik a tanulókat, hogy a naponként 

előirt menüt gyürjék le függetlenül attól, hogy elrontják-e . 

vele a gyomrukat vagy sem. Mi, amerikaiak "á la carte" . 

étkeztetünk." /Idézet Williers, G.: Das Bildungswesen der 

USA c. könyvéből./ 	. 

Másik oellemző vonása a HS-nek, hogy a tanulókat 

tehetségük, érdeklődésük,. majd teljesitményük szerint mun- 

ka.csoportokba•osztják.'Egy bizonyos kiválasztott szak 

vagy munkacsoport még nem jelent végleges döntést az egész 
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tanulmányi szakaszra. Az év végén mindenki cserélheti a 

maga studiumát, illetve annak területét„ 

A csoportok oktatása u.n. "team-oktatás" keretében 

történik azokon a helyeken, ahol egy-egy osztály létszá- 

ma 120-200. fő. "A team-oktatás /te .am-teaching/,lényegét 

ugy lehet megfogalmazni, amely az oktatás megszervezésének 

olyan módja, amely több tanár közös munkával együttesen 

vállalja a felelősséget a tanulók egy csoportjának a cso- 

port vagy egényi tanterv egy speciális területen történő 

oktatásáért. " ./9  

Szervezése ugy történik, hogy az egy osztályba tar-

tozó tanulókat képességcsoportokba osztják: tehetséges, 

közepes,- lassu tanulók csoportjába. Ez az oktatási forma 

az anyanyelv, matematika,  természettudományok és történe-

lem, esetleg idegen nyelvre vonatkozik. 	. 

Az egész oktatómunkát \ , 4 fázis különböző kombiná-

ciójában végzik. Ezek: 	 . 

a/ nagylétszámu osztályokban folyó oktatás; 

b/ szemináriumok; 	 . 

c/ tanuló-laboratóriumok; 

d/ egyéni tanulás a  

A tanitás reggel 8 órakor kezdődik és d.u. 3-ig 

tart és 20 perces"moduluszokra" van beosztva. 

Egy-egy  csoport részére, minthogy mindenkire köte-

lezően érvényes tanterv nincs, egyéni munkatervet készite-

nek. Az alábbi egyéni munkaterv Útnapos munkahétre és 6 ta-

nuló /17 évesek/ részére készült, akik a ll. fokozatot 

/osztálynak megfelelő kötelék/ látogatják. 
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A team-teaching, az egyéni tanulásnak szinte tar- 

tozékát jelentik az  oktatógépek és programozott oktatás,. 

A logikailag rendezett kérdés-sorozatok, amelyek a tananyag 

bemutatását szolgálják /logically related seqüence of 

guestions that constitute the subject/ jelentősen könnyitik 

és gyorsitják az  egyes csoportok munkáját. A nagyobb számu 

gondolkodtató válaszokból a helyes felelet megtalálása kü-

lönösen-a szétszórt oktatási területeken könnyitik az anyag 

bevésését . , 	 . 

A tanulók teljesitményének értékelése  szorosan ta- 

pad a csoport/osztálymunkához, amely értékeléséről a szü-

lők 6 hetenként kapnak tájékoztatást. Az osztályozás latin 

betükkel történik. Rendszeré a következő: 

"A" = kitűnő /superior/. Azok a tanulók kapják, akik-

nek teljesitménye kiemelkedően jó. Ez 

egyben ajánlás is a college-ba. 

"B"Ti,.átlagon belüli /above average/. A B-tanuló jó 

teljesitményével ugyancsak ajánlást 

kap a felsőfoku oktatásra előkészitő 

college-ba. 	. 

"C" = átlagos /average/. A közepes eredmény jelzése. 

Ezen osztályzat esetében a college vagy 

university.a maga hatáskörében dönt 

felvételről. 

"D" = átlagon alul /below average/. Ez a minősités 

még elegendő a HS-végzettség elnyeré-

séhez, de nem jelent ajánlást a college 

felé. 	. 
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"F" = elégtelen /failure/. Azok a tanulók kapják, 

akiknek teljesitménye az érettsé- 

gihe'z /Graduation/ nem elegendő. 

3. Szakoktatás  

"A műszaki és szakmai oktatás alapvető célja., hogy 

az egyént alkalmassá tegye gyakorlati tevékenységgel való 

foglalkozásra." Ez az oktatás a kiképzendők két csoport 

jára vonatkozik. 

a/ Azokra, akik már aktiv munkatevékenységgel.fog- 

lalkoznak, 	 . 

b/ Azokra,  akik arra igényelnek kiképzést, hogy a me- 

zőgazdaságban,.iparban, a szolgáltatások terüle- 

tén, a háztartásban, müvészetben, vagy valamilyen 

specializált területen tevékenykedjenek. 

Az első müszaki és szakmai oktatás törvény /Natio- 

nal Vocational Education Act of 1917/ 1917-ben jelenik meg 

..és először rendezi a kérdést országosan. 	. 

Amásodik szakoktatási törvény 1963-ban lát napvi-

lágot és végelegesen meghatározza a "vocational education" 

fogalmát, valamint a szakmai képzés és továbbképzés módo- 

zatait és .formáit., 

A szakmai képzés vagy a sec:ondary school sajátos 

profil.u.intézetében, vagy külön tanfolyamokon történik. En-

nek megfelelően az oktatás lehet.egész_napos vagy tÖrténhet 

az esti órákban, de munkaszüneti napokon is. A következő 
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foglalkozási ágakban folyik kiképzés: 

..atMezőgazdaság /Agricultura/ 

b/:Aruelosztás és szolgáltatások /Distributiv Edu-

cationr 

Ide tartozik: száll.itás, pénzügyi tevékenység, 

nagy- és kiskereskedelem, 

c/ Háztartás /Home. Economical. 

Ide tartozik: táplálkozás, ruházkodás, bevásár-

lás, egészségápolás, lakás, gyer-

meggondozás.,, 

d/ Kereskedelmi és egyes.ipari tevékenységek /Trades 

and Industry/. 

e/ ..Betegápolás /Nursing/. 

f/ Honvédelemmel kapcsolatos technikai területre 

való kiképzés /Technical Education/. 

A fenti képzési formák lényegében azonosak. Általá 

ban középiskolai-szinten folyik a szakoktatás az iskola 

. profiljának megfelelően. Ezeken kívül vannak még különböző 

. esti tanfolyamok ,  amelyek szorgalmi ideje 5-6 hónaptól 

1-2 évre terjedhet. 	. 

A mezőgazdasági sz akiskolában  hallgatók földmüve-. 

lést és állattenyésztést tanulnak. Ehhez kapcsolódik a me- 

zőgazdasági technika ,. gazdasági vállalati adminisztráció, 

üzemfenntartási és vezetési.ismeretek. A fenti szakismere-

teken kivül 3-4 általánosan képző tárgyat is tanulnak: an-

golt, történelmet, biológiát, matematikát, 
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A gazdasági szakképzés analógiája alapján dolgoz- 

nak a .többi szakiskolák. is-, amelyek  a 4 éves tanulmányi 

.idő után olyan végbizonyitványt adnak, amellyel a "college"- 

ba is beiratkozhatnak azonos : jogokkal, mint a humán isko-

lát végzéttek. 

Colleges  

Azamerikai college_sajátos helyet foglal el  az ok-

tatási rendszerben.. A középiskola után azok a tanulók ke-

rülnek ide, akik  tovább óhajtanak tanulni. Az oktatási. 

törvény-dacára annak, hogy az idekerülő tanulók már meg-

szerezték..a középiskolai végzettséget - ezt az iskolati- 

pust a közé.piskolák.:kategóriájába sorolja. Funkciója: fel- 

késziteni az egyetemi tanulmányokra. Amolyan alsó foka 

egyetemnek is tekintik. Szervezete, helyzete, munkarendje 

és tartalmi munkája alapján.mégis inkább az egyetem felé 

közelit. Tipusai:. . 	. 

a/ Junior College  

A  középiskola /high  school / befejezése után a kép-

zés 2 évig tart.... Tanterve.általános jellegű és a Liberal 

Art. College első 2 évének felel meg. Olyan szakmákra ké- 

szit.elő".,.amelyek többet kivánnak, mint az általános közép-

iskola.,- de.kevesebbet,..mint az egyetem. A helyi hatóságok 

által fenntartott ilyen iskolákat Community College-nak 

nevezik. . 
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b/ Senior College  

Folytatása a "Junior College"-nak azok számára, akik 

müszaki felső tanulmányokra. készülnek. Ez is 2 éves. Vég- 

tettségben a nyugateurópai technikai középiskolákkal 

egyenlő. 	 . 

c/ Liberal Art Colleges  

Szorgalmi ideje 4 év. Tanterve egy általánosan képző, 

de magasabb szintű humán programot ölel fel. A nevében 

szereplő."liberal" az ifjuvá serdült ember gondolkodási 

szabadságára céloz ., mig az "art" szd a plátoni megfogal-

mazásu. görög felfogást idézi. Nevezetben, hogy a matematika 

mint a mérés "művészete" egy sikon áll a filozófiával és 

irodalommal .. Per analogiam gondolni kell itt a középkori . 

_ .. leptem artes liberales-re ., amely agrammatikát, retorikát 

ás dialektikát mint triviumot, valamint az aritmetikát, 

geometriát, asztronómiát és zenét mint quadriviumot jelen- 

tette az oktatásbán. 

A renaissance után Európában a "szabad nevelés" 

sulypontja a régi nyelvek, költők és gondolkodók tanulmá-

nyozására a humaniorákra tolódott át. 

Az amerikai college ezt a reneszánsz vonalat kiván-

ja követni a humanisztikus müveltség terjesztésével még 

akkor, is ha a régi nyelvek részben kimaradtak tantervi 

célkitüzéseiből. 
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Tantervében az alábbi tárgyak szerepelnek: angol . 

nyelv, filozófia, matematika, természet- és társadalom-

tudomány, -klasszikus.és modern nyelvek. /Az utóbbiak 

'visszaestek! ./ 

Ha összehasonlitjuk ezt az iskolatipust az európai 

oktatási formákkal,. akkor_ a Liberal Art College a nyugat-

európai 9.osztályos középiskola utolsó 3 évének felel meg, 

csak itt a hallgató nem 19, hanem  22 éves korában hagyja 

el az intézetet és akkor is az egyetemnek csak az alsó 

fokozatát végezte el.. 

Tartalmi munkáját. _illetően az első év a college-ban 

olyan meghatározott tárgyak tanulásával telik el, amelye-

ket a középiskolában nem tanultak meg kell0 eredménnyel. 

a.hallgatók. Lényegében.a középiskolai hiányosságok pót- 

_ 	lása történik. Előirt tárgyak: angol nyelv és irodalom, 

fizika és történelem..  A  második évben az előzők megerősi- 

tése némi kiegészitéssel, mig a 3-4 években szabadon vá-

lasztott tárgyakat tanulnak. .A vizsgák azonban, mintegy 

felszámolva az előző évek lezserségét, szogiru követelméi. 

nyeket szabnak,. A végzettség kétféle: 

a/ BA /bachelor of arts/ 

b/ BS /bachelor of science/ 
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5. Kongresszusi.törvények.a szakoktatás fejlesz-

tésére  

191.7: A Smith-Hughes törvény._Az első. szakoktatási törvény 

az..USA-ban. 7,2 millió dolláros ellátmányt biztosit 

az államok részére az alábbi rendeltetés szerint: 

mezőgazdasági képzésre 3 millió dollár,  

ipari, kereskedelmi, .báz.tartási képzésre 3 millió 

dollár, 

pedagógusképzésre. 1 millió dollár. A fennmaradó ösz-

szeg a.megvalósitás költségeit fedezi.. 	. 

1946:.A Georges-Barden-féle törvény. Évi 28,5 millió dol- 

lárt irányoz elő a fenti kategóriák további támoga-

tására. .. 

1 .956:_ A George-Barden törvényben szereplő foglalkozási 

kategóriákat a halászati iparággal kapcsolatos szak-

mákkal egésziti. ki.. Ezekre a szakmákra évi 375 000 

dollárt irányoz elő. 

További 5 millió dollárt fordit az ápolónők képzésére. 

1958: Módositja a George-Barden törvényt. Magas képzettsé gi. 

gü technikusok képzésére'évi 15 millió dollárt irá- 

nyoz elő, 

19.61:. Intézkedéseket tartalmaz.a képzettség nélkül dolgozók 

kiképzésére.,. illetve az alacsonyabb b.eosztásuak szak-' 

mai átképzééére. 
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1962: Munkaerőfejlesztési törvény. 

19632 Törvény a szakmai képzés és továbbképzés uj módo-

zatairól.' . 

6. Jelenlegi problémák és fejlődési tendenciák 

Az amerikai oktatásfejlődés kétségtelenül hatalmas 

utat tett meg, amig a hajdani telepes iskolákból a mai mo-

dern  iskolákig eljutott.  A különböző vallásos társaságok 

szeparálö jellegű előkelő intézetei mellett nem volt köny-

nyü harcolni a mindenki iskolájáért, a comprehensive school-

ok.megvalósitásáért...A két legfontosabb tényező, amely 

törekvésekben hatott:. gyakorlati élet és demokraácia- ., 

céltudatosságról bizonykodnak. E két tényező, különösen 

az utóbbinak politikai tartalmát vizsgálni most letérite-

ne a pedagógiai vizsgálat utjáról. Mégis idekivánkozik 

annak az Amerikában ma már mind gyakrabban publikált meg- 

győződésnek a felidézése, hogy a. s .za .badságideálpk tulhang- 

sulyozása az  amerikai  oktatásban bizonyos szabados oldódás 

_könnyelmü jelszavait teremtette meg: "Make it easy" /Csi-

náljátok könnyen!/ Ennek a sok veszélyt rejtő jelszónak 

a pedagógiába való transponálása uralkodó véleménnyé vált 

mindmáig. ."_..A személyes szabadság nemcsak azt a jogot adja 

meg mindenkinek, hogy annyit tanuljon, amennyit akar, ha- 

nem azt  is, hogy  annyit, amennyihez kedve van" - mondja 

a hivatalos vélemény. Conant, azUSA egyik legtekintélye- 
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sebb szakembere irja: "Az  amerikai  nevelésről inni majd-

nem olyan lélegzetelállit6 dolog, mint a nemzetközi poli- .  

tikáról.irni...A könyv már kinyomtatása. előtt elavult vol- 

. na". - Rickover az Amer.ican Education a National Failure 

/Az amerikai nevelés csődje/ c. könyvében azt állitja, 

hogy az amerikai nevelés olyan rossz, hogy már-már a nem- 

zetvédelmet is veszélybe dönti., és az európai iskolák 

szinv.onalától minden  bizonnyal messze elmarad. Hogy ezek 

.a .vélemények _a.problémáknak nemcsak felületét érintik, 

azt.. igazolja azoknak..a.-kutatócsoportoknak munkája is, ame-

lyek immáron.2 év óta.mélyreható tantervi vizsgálódásokat 

folytatnak a.. matematika-fizika, biológia-kémia, közgazda-» 

ságtan,.földrajz,.asztronómia, angol és idegen.nyelvek 

területén. 	. 

-Tul a tantervi vizsgálatokon és tantervi reform.- 

tervezetek készitésén,. strukturális.revizió is folyik az 

oktatás minden területén. 

Indítékok: 

a/ Az elementary és high school megakadályozza a 

.tehetségek időben való. kiválasztását, . 

b/ A tananyagot tulságosan az átlaghoz mérik,.emiatt 

á.legtőbb iskolatipusban a tehetségesebbek unat-

koznak, 

._a/ A 12 év iskolázása /6-8 elemi iskola + 6 vagy 4 

középiskola/, alig nyujt többet, mint az európai 

8-10 éves kötelező általános /nép-/iskola. 
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d/ Lemaradta matematika és természettudományos 

oktatás. 

e/ Az idegen nyelvek tanitása csekély eredményü. 

f/ Meg kell szigoritani a szabadon választható tár-

gyak területén uralkodó káoszt. 

g/.Szigorubb követelményrendszert kell. kidolgozni. 

A felmérések és az  eddigi viták alapján a következő 

javaslatok születtek: 

/ Az oktatás sulypontját alapvetően át kell helyez-

nka tudomány st.rukturájára.. 

b/ A kész formában nyujtott ismeretek helyett a 

gondolkodtató, felfedezéses tanulást kell az ame-

rikai.iskolákban meghonoéitani. . 

c/ Az egyes tárgyak szakrends.zerU oktatását korábbi 

életicorba kell áthozni.. ..Ezzel nem a kötelező 12 

éves kötelező oktatást akarják csökkenteni, csu- 

pán a rendelkezésre álló oktatási időt intenzi- 

vebben., gazdaságosabban kihasználni, hogy a tan-

tervben helyet .kaphassanak .az analitikus geomet-

ria és az analizie alapelemeinek, az atomfizika 

ás a.rádióizotópok alapjainak, az antibiotiku- 

moknak,..a poliméria,_a félvezetők, az asztrofi-
q 

2ika,. a statisztikának tanulmányozása is.  

d/::A tanulók.. aktivitásának serkentésére több labo 

ratór.iumot kell létesíteni. Az egy órára terve- 

. ze.tt laboratóriumi foglalkozásokat napokra, sőt 

hetekre kell kiterjeszteni. 
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e/ Az iskolai filmvetitések, iskolai televizió 

ne csak a szemléltetés eszköze legyen, hanem 

a tudományos látókör szélesitését is szolgálja. 

f/.Uj oktatási módszereket kell kidolgozni, hogy 

az iskola  ne csak ismeretmennyiséget adjon, ha- 

nem tegye képessé a tanulókat az önálló tanu-

lásra, az ismeretek önálló megszerzésére. 

g/. Az iskolából minden tevékenységet, ami nem függ . 

össze a tanulással, számüzni kell, 

h/ Fel kell hagyni a "life adjustment" /az élethez 

való.alkalmazkodás/ tulzásaival, amelyek bevált 

tanitási.módszereket akarnak pótolni. 

Az amerikai oktatás átformálására irányuló vizsgá- 

latok jelenleg is folyamatban vannak. Már eddig is bebizo- 

nyosodott a hibák orvoslása felületi kezeléssel nem old- 

ható meg. Csak  koncepcionális és strukturális változtatás 

jelenthet egyedül komplex-megoldást. 
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THE STRUCTURE OF EDUCATION IN THE UNITED STATES  

FI(iUBE 1  

Progressof Public Education in the United States of America 1967/6E 
 

Health Education, a. Welfare. Office of Education.washington,1968. 
 Gov .Printing Office. l.p. 

	 . 
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Az egyes iskolatipusok angol nyelvis 

megnevezése 

Primary Education  
1. Kindergartens 
2.Nursery Schools 
3.Elementary Schools 

Secondary Education  
4.High Schools 
5.Junior High School 
6.Senior High. School 
7.Combined Junior-Senior 

High School 
/Comprehensive School/ 

8.Academic Education 
9.Vocational Education 

lo.Technical Education 

Higher Education  

11.Junior college or 
Community College 

12.Senior College 

13. Undergraduate: Liberal Art 

College 

14. Univers*ty I. 

15.University II. 

16.Postdoktoral Study and 
Research 

Alsó foku oktatás 
= Óvodák 
= Napközi Otthonok 
= Elemi Iskolák 

= Középfoku oktatás 
= Középiskolák 

= Középisk. Alsó Tagozata 
= Középisk. Felső Tagozata 

= Egységes és egyesített középisk. 
/uj tipus ! / 

= Főiskolai oktatás 
= Szakoktatás 
= Müszaki oktatás 

= Felsőfoku oktatás 

= Müszaki Kollégium Alsó Tagozata 
2 éves /Európában Felsőfoku Tech- 
nikum/ Előkészit az  egyetemre. 

= Műszaki Kollégium Felső Tagozata 
2 éves /Európában Felsőfoku Techn 
Előkészit a Műszaki Egyetemre 

Az Egyetem Alsó Fokozata /4 éves/ 
= Előkészit a Tud.egyetemre.Végzett 
ség:Bachhelor's Degree /Fokozat/ 

Egyetem /az Alsó Fokozat után 1 év/ 
Végzettség:Master's Degree /Taná-
ri fokozat./ 

= Egyetem /a tanári fokozat után 2é 
Végzettség:Doctors  Degree /doktor 
fokozat/ 

= Tudósképzés - Kutatóképzés 

/a doktori fokozat után kb.2-3 év 
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F R A N C I A O R S Z Á G 

/"France 

Terület: 543 998 km  

Lakosság: 48 943 000 fő 

Államforma: köztársaság 

Nemzetiségek: francia 86 % 

spanyol 450 000 

flamand 100 000 

német 	180 000 

baszk 	200 000 . 

katalán 300 000 

olasz 	1 millió 

korzikai. 270 000 

arab 

amerikai 

365 000 

/USA/ 40 000 

angol 20 000 

lengyel 350 000 

orosz 45 000 

örmény 30 000 

cigány 20 000 

magyar. 15 000 

Hivatalos nyelv:  francia. 
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Európa oktatástörténetében.talán sehol, egyetlen. 

nemzetnél 'sem rajzolódnak ki  a  szellemtörténet egyes fe. 

jezetei, szakaszai olyan élesen, mint Franciaországban. Az 

egyház századokon át folytatott harca nyomán megerősödött 

jezsuita iskolarendszer a XVI.sz.-ban éli virágkorát és 

rendkiviil markánsan vési be történetét a francia pedagógiá-

ba. Később nemcsak a francia forradalmat átfogó hármas 

nagy eszmény: Liberté - Égalité - Franternité végez a feu- 

dalista abszolitizmus reakciós erőivel, hanem a már koráb-

ban izmosodó polgári ellenzék ideológiája, a felvilágoso- 

dás is hatalmas rést üt az egyház erős bástyáin: az isko-

lában. 

Amilyen rohamosan erősödik ez a harc egyház és ál-

lam között, olyan mértékben gyengiil a. klérus monopol hely- 

• zete az oktatásban. Uj utakon indul el az oktatás fejlő-

dése a XIX.sz.-ban és jelentősen megelőz más nemzeteket 

a fejlődésben, igy hazánkat is. Az a nemzeti megujhodás, 

oktatásunk történetében, amely az első mágyar iskolatör- 

.vénnyel.veszi kezdetét., száz évvel marad el a francia ok 

tatás míigött részben a Habsburg-politika következtében, 

de döntően a magyar oktatási területeknek az egyház által 

történt szinte abszolut érvényű kisajátitása miatt. A fran-

cia iskolák fejlődésének kronológikus áttekintése és öszr 

szehasonlitása a mieinkkel ebből ez aspektusból is hasz-

nosnak igérkezik. 
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I. Az oktatás történeti fejlődése  

A francia kulturtörténeti vizsgálódások a Karolin- 

gokat /1/  megelőző időkben fedezik fel az első iskolák nyo-

marit. Már azokban az időkben számos kolostori iskola léte-

zett. A téritők munkája.nyomán kialakult szerzetesrendek 

dóm-iskolái. az első' letéteményesei az oktatásnak. A kezdő, 

de mégis jelentős lépéseket - az - intézményesités tekinte-

tében - a legnagyobb Karoling uralkodó: Nagy Károly /76Q-

814/ idejéből regisztrálhatjuk, akinek számos intézkedése 

siettette egyes nagy iskolák /Schola Palatine, Alkuin, 

Erigena, Hrabanus-Naurus stb./ kifejlődését. Rendelete . 

nyomán minden kolostornak és katedrálisnak iskolát kellett 

állítania. 

A IX.ez.-ban Párizsnak. magának 3 nagy iskolája van, 

amelyekkel csak a Chartres-i iskolák versenyezhettek. Ér-

dekessége e kornak.,: hogy az iskolákat a XII.sz.-beli pári- 

zsi "Universites scholarium et magistrorum".egyesitette. 

Noha a párizsi egyetem az egész középkoron át a nyugati 

világ tudományos központja lesz, az Universita.s itt. nem. 

egyedül egyetemet, hanem egyben a párizsi iskolák egyete-

mességét is jelenti, "egy corporatiát, amelynek mint a cé-

heknek, megvoltak oklevélben gyökerező kiváltságai: szabad  

törvénykezési:jog, önkormányzat" /2/. A párizsi egyetem 

egyébként hosszu időn át mint a  marad az egész világ számára. 
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A.királyság megerősödése mind több világi beleszó-

lóst eredményez az iskolázás, a nyilvános iskolák fejlődé- 

se ügyébe . . Olyan jelenség ez, amely egy, . az egyház_ kitere-
bélyesedő hatalmát fokozatosan mérséklő világi akció kezdő 

lépését jelenti. Hogy ez igy van, bizonyitja az a . tény„ 

hogy XI. Lajos idejében /1461-1483/`már 18 olyan kollégium 

mit.ködik, amelyben rendszeres tanítás folyik, sőt az egyhá- 

zi iskolák erősen zárt rendjét feloldandó, .externétusok-

/scholares externi/ felvétele is megtörténik, olyanoké, 

akik nem laknak az intézetben, hanem csupán a leckeórákon 

jelennek meg. 

További fellazitó jelenségként könyvelhető el  a  

Collége de France megalakulása 1530-ban, vagy még ezt meg-

előzően az uj világ felfedezése, de igen nagymértékben a 

könyvnyomtatás feltalálása. A XVI.sz. egyébként mint a kö€ 

szellem átalakulásának, a lelkiismereti szabadság megszer-

zésének a kora, és mint  ilyen, a tanügyi reneszánsznak is 

utjelzőjévé válik. Fs hogy erre a megujulásra mekkora szük-

sége van a francia szellemi életnek éppen az egyház tevé-

kenységének ellensulyozására -, arra a fennebb elmondottak 

szolgálnak igazolásul. 

Az időközben nemcsak a francia oktatásfejlődésre.és 

igy a szellemi életre, hanem a francia határokon messze.tul-

lépő.jezsuita rend politikai befolyására i s  jellemzők az 

alábbi számadatók. A rendnek 1710-ben egyedül Franciaország- 

ban 612 kollégiuma : , 157 pensionatusa, 59 noviciátusa, 340 
residenciája, 200 mipsziója, 24 missziós háza és 24 főis-

kolája volt. Nem feladata e dolgozatnak a jezsuita rend 
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politikai szereplésének fejtegetése, a hazánkban is a 

Habsburg-ház befolyásolásában megmutatkozó és jól ismert 

"diplomáciai" tevékenységének ismertetése, csupán annak 

az egyházi hatalomnak illusztrativ jellemzése, amely a 

rend képében és szellemében Franciaországban a közoktatás 

kibontakozását gátolta, majd az  egyház és állam közdelmé-

ben az erőviszonyokat meghatározta. 

Ugyanakkor objektiv tény, hogy a jezsuiták sziszte-

matikus pedagógiai törekvései igen'hatékonyan segítették 

az oktatás fejlődését_, egyáltalán magát az oktatás terve-

zését.. A jezsuiták gdták ki pl. az első módszeres vezér-

.könyvet.és rendta.rtást... Rendtartásuk meghatározta az isko-

lák külső rendjét, életét; mn:aszertani könyvük a tanitás 

anyagát és a tanitásra vonatkozó utasitásokat foglalta ma- 

gába. Alaposságukra,,, céltudatos törekvéseikre jellemző, hogy 

ezt a Ratio Studiórum-ot 14 éven át folytatott kisérlet ered-

ményeként 1599-ben vezették be végérvényesen. Sikerét a  

maga-korában, használhatóságának neveléstörténeti jelentő-

ségét ma is-igazolja az-a körülmény, hogy a Ratio Studiorum 

századokon át pragmatikája maradt az oktatásnak és fundamen-

tuma. a  jersuita intézményeknek. 	 . 

Az általuk szervezett oktatási intézmények kétfélék . 

voltak: collegia primaria  a  nagyok részére, amelyben felső-

oktatás is volt, és collegia.minora,  amely utóbbiban csak 

középiskolai oktatás folyt 'a  kisebbek számára. Elemi foku 

oktatással nem . foglalkoztak. 
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A XVIII.sz. második fele azonban döntő csapást 

mér a mind jobban elszaporodó jezsuita iskolákra. Az állam 

egyre következetesebben szoritja vissza az egyházi iskola- 

terjeszkedést. Erőteljes sürgető hangok, a felvilágosodás 

hóditó eszméi_, követelik az iskolák állami irányítását. 

Talleyrand tervet készit az oktatás teljee szekula- 

rizációjáról /1791.szept.10./. Javaslatainak alapgondolata: 

"Az egyházat teljesen ki kell zárni az oktatásbél". Öt el-

vet vall: /3, 

1.. A. közoktatás mindenkire érvényes /L'instruction 

dolt exister pour tous/. 	. 

2. Mindenkinek joga van a közoktatás áldásait ter- . 

jeszteni. /Chacun a le droit de concourit á ré. 

pendre les bienfais de l'instruction.publique./ 

Röviden: A tanszabadság publikálása, 

3. A közoktatás legyen egyetemes. 

4. Terjedjen ki mindenkire. 	. 

5. Vonatkozzék minden korura. 

Condorcet, a kiváló matematikus és fizikus javaslata 

/17 .92.áp.rilis 20;-/ még radikálisabb. Talleyrand elveinek 

elfogadásával a.közoktatás követkéző 5 fokozatának megva-

lósitását inditványozza: 	 . 

1. Elemi iskolák /École primaires/ 

2. Felsőbb népiskolák /École secondaires/ 

3. Középiskölák /Institute/ 

4. Lycées /Akkor: főiskolák/ 	. 

5;: Sociéte Nationale des Sciences et des Arts. 

/Legfőbb tudományos egyesület, egyben a legfőbb 

tanügyi hatóság./ 



-200- 

Bár a francia forradalom meglehetősen összekuszál-

ta az oktatásügyet, 1793-nak mégis nagyon pozitiv ténye 

volt többek között a jezsuiták elüzése, és valamennyi 

papi rend  felszámolása. A forradalom vihara után többé- 

kevésbé Tal]eyrand elvei-és Condorcet alapelképzelései nyo-

mán formálódott ki a közoktatás uj rendje, bizonyos para-

fázás, nüánszbeli eltérések eszközlésével, olyannyira, hogy 

már a napóleoni Université de France létrehozása /1806/ vég-

legesen betetőzi az oktatási intézkedéseket. Az állam tel-

jes szilárdsággal irányitja az oktatás ügyét. 

A restauráció korában /1830/ megkisérli az egyház 

mégegyszer a régi befolyás visszaállitását, ami  a juliusu 

forradalomig a klérus.pirrhuszi győzelmét jelentette. Az 
3 

18$3. juniusi dekrétum kihirdeti: a.tanitás szabadságát, és 

az 1845-ben átszervezett "felsőbb iskolatanács" végérvénye-- 

sen szentesiti az állami oktatás szupremációját. 

Időközben az oktatás szélesedését mutatja számos 

magasabb népiskola és leányiskola létrehozása. A Falloux-

törvény/4/  /1850/ bevezeti a reáloktatást és véglegesen 

kötelezővé teszi a dijta .lan népoktatást. 

A népoktatás megszilárdulása után, az iskolaszerve-

zet kialakulásának befejeztével a minőségi változásokat 

az alábbi vázlatos események ábrázolják. 



-201- 

1885: Törvény .a 4 osztályos elemi iskolát kiegészitő 3 

alsó és 3 felső osztályos humán iskoláról, valamint 

a 6 osztályos reáltagozatu középiskola felállitásá-

ról. 

1886: Törvény a 6-12 éves kórig kiterjesztett kötelező 

iskolalátogatásról. Ugyanezen időtől minden közéég 

köteles fenntartani népiskolát, az 500 lakoson felüli 

községek leányiskolát. Meghatározza a törvény a nép-

iskola célját, feladatát. A népoktatásnak hármas cél-

ja van: testi, szellemi és erkölcsi /nem vallásost 

nevelés: Kimondja a továbbiakban, hogy a 12 éves ta-

nuló köteles vizsgát tenni és a totábbjutáshoz bizo- 

nyitványt /Certificat d'études élémentaires/ kap. 

Ugyanez a törvény még az alábbi iskolatipusok életre 

hivásáról intézkedik: 

Felsőbb népiskola ,  

Feladata a  korábban szerzett ismeretek ismétlése, el-

mélyitése. Szorgalmi ideje 2-3 év. A záróvizsgán a tá-

nulók Certificat d'études supérieurs-t kapnak. 

Kézmüves iskolák  

A  felsőbb népiskolához kapcsolódnak. Technikai szakmai 

ismereteket tanitanak. /A mai iparitanuló intézetek 

ősei./ 

TDvábbvivő iskolák 	 . 

A népiskolákhoz kapcsolódnak. Elméleti és gyakorlati 

ismereteket oktatnak. 	. 
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Tanitóképző intézet 	 . 

A.tanulmányi idő 3 év. Az oktatás díjtalan. 

Szakoktatás /Écoles nationales professionnelles/ 

Három fokozata  van: alsó, közép és felső. 	. 

Az  egységes középiskola reformja /1902.május 31./ 

Az egységes középiskola kialakitásáról szóló első 

törvény rendkivül fontos a francia oktatás történetében. 

Jelentőségét csak aláhuzza az a tény, hogy mintegy 60-70 

esztendővel megelőzte más európai nagy némzetek középisko- 

la.i fejlődését, különösképpen az egységes középiskola felé 

való törekvésben. A törvény olyan iskolatipus megteremtésé 

re törekszik, amelyben ",,,.,humán és reáltárgyak egyformán 

teret kapnak és amelyek - /horribile dictú!/ - megóvnak • . 

a tul korai specializálódástól." /Szebben ma sem hangozhat-

nékt /` 	 . 

Legfontosabb-tipusát a líceumok - internat és ex- 

ternat - képviselik , amelyek lehetnek államiak, de helyi 

hatóságok /község/ által is fenntarthatók. A tanulók a 6. 

évig tartó elemi oktatás,: majd az azt követő 2 éves előké-

szitő /Division préparatoire/ után kerülnek be a líceumba, 

ahol 2 ciklusban 7 év a. szorgalm idő. Ebből az első ciklus 

4 éves, mig a második 3 évből áll. 

Az első ciklus  2 változatu tagozatra bomlik: 

A-tagozat: tulnyo#óan humán tárgyakkal /la.tin: -

és görög/'; 
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B-tagozat: főként francia és modern.nyelvekkel, 

matematika és természettudományos tár- 

gyakkal, amelyek közül a tanulók vá- 

laszthatnak. 

Az első ciklus végén a tanulók bizonyitványt kapnak. 

A második ciklus  a baccalauréat-hoz vezet /érettségi/` 

és a II. és I. osztályok+/- 4 szekcióra oszlanak: A-B-C-D 

szekciókra. .  Az utolsó, a filozófiai év már csak A és B 

szekcióra tagozódik. 

Figyelemreméltó, hogy a középiskola 1902-es szerve-

zete - már ami a szilárd vázat, a .felépitést illeti - ezen 

a pilléren nyugszik ma is. A későbbi reformok a koncepción 

sem az alsó, sem  a középfoka oktatásban döntően nem vál- 

toztattak. A francia közoktatás strukturája a két világhá-- 

bora között legfeljebb finomitásokra, a tanköteles kor meg-

változtatására, tantervi módositásokra, az 5 napos tanítás 

bevezetésére és didaktikai problémák megoldására szoritko-

zott. 	 . 

+/ Az évfolyamok számozása forditott. Az I.a befejező év. 

0 
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I3. A középfoku oktatás szervezeti felépítése  

1. Az 1959. évi tanügyi reform előzményei 

A reformot megelőző idők oktatásproblémái "drámai 

süritettséget" /5/  mutatnak. Ellentmondásai és hiányosságai 

nemcsak sürgették a  megoldásra irányuló kezdeményezéseket, 

hanem társadalmi alapjaiban ingatták meg az egész iskola-

rendszert. Az elméleti pályák felé áramlás, illetve felké-

szülés vágya olyan méretüivé vált, hogy az már-már katasz6 

tréfáljanak volt tekinthető a gyakorlat rovására. A közép-

foku oktatás tultelitettsége egyrészt összeroskadással fe- 

nyegette az oktatási rendszert, másrészt a tehetséges és 

tehetségtelenek közé emelt merev válaszfal egyre mélyitette 

a társadalmi szakadékot., 	 . 

Az elemi iskola a korábbi 6. majd 8 osztályával, azt 

követően a polgári iskola és tanitóképző, vagy akár az ipa-

.ritanulóképzési% mind-mind zsákutcát jelentettek a tovább-

tanulni vágyók számára.. Az oktatás helyzete teljesen a mi 

Horthy-korszakunk megfeneklettségéhez hasonlitható. Nyilván-

való, hogy a leplezetlen kiválasztás és elkülönités politi-

kai tendenciái további veszélyeket hordtak magukban. A  de-

mográfiai forradalom, ami a háboru utáni születések magas 

számában nyilvánult meg, az emberi és gazdasági fejlődés 

koordinálásának szüksége, a technikai előretörés mulhatatia- 

nul időszerüvé teszik az oktatás megreformálását. Az Okta-

tási Minisztérium körlevele a reform ügyében a következőket 

irja: "Az oktatási reform alapelve egy olyan iskolarendszer 
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bevezetése, amely megszervezi a gyermekek rendszeres meg- 

figyelését abból a. célból, hogy olyan tanulmányok felé 

ibányitsa őket, amelyek biztositják számukra a teljes 

kifejlődést, amelyek legjobban megfelelnek saját érdekeik--

nek és a nemzet követlményeinek." 

Fenti célkitűzésék megvalósitásában a reform az 

alábbiakat mondja. ki:  /6"/'  

1. Az iskolázás 6-16 életévig tart. A tankötelezett-

ség tartama 10 év. 

2. A kötelező oktatás valamennyi  gyéretek számára-

egyenlő feltételeket biztosit. 

3. A kötelező oktatásnak 3 szakasza van: 

a/ Elemi Szakasz /a 6.életévtől 5 éven át tart/, 

b/,' Megfigyelési .Szakasz :  /2 éves/'. 

c/' Befejező Szakasz /2 éves/ . 	 . 

A Megfigyelési Szakaszról  /Sycle d'observation//7' 

A Megfigyelési. Szakasz a reform leglényegesebb pont-

.ja/II.fejezet, 8 cikkelyt. Nem ktilön iskolatipus. A nép- 

iskola 5.osztályának befejezése után a tanulóról jellemzés 

készül, amelyet az igazgató bizonyitvány kiséretében meg-

küld a, megyei inspektorhoz. Itt a Megfigyelési Szakaszba . 

történő felvételről bizottság dönt. A jellemzés a követke- 

zőket tartalmazza: a-gyermek  érdeklődése, adottságai, két. 

pességei,-osztályon belüli és kivüli magatartása, szociális 

helyzete, a család körülményei észegészségügyi helyzete és 
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végül a szülők kivánságát a továbbtanulással kápcsolatban. 

A bizonyitvány a legfontosabb tanulmányi eredményekről tu_ 

dósít. Mindezeket kiegészitik az anyanyelvből és számtan- 

ból irott dolgozatok. . 

A kétéves Megfigyelési Szakasz trimeszterekből áll. 

Az első év első harmada az elemi képességek megszilárditá- 

sával és az alapvető ismeretek koordinálásával telik el .  

A második évharmadtól kezdve az oktatás két szekcióban 

folytatódhat: 

a/  klasszikus /séction classique/ és 

b/ modern /section modern et technique/ változat- 

ban. Ez a trimeszter a választás első lehetőségét adja a 

tanuló számára. . 

A.Rendta.rtás előirja, hogy-az osztályban tanitó . 

tanároknak havonta tanácsot kell tartaniuk./Conseil de 

classe/, a tanulók eredményeinek elbirálására. Emellett 

az iskolában Trányit'ó Tanács:/Conseil d'Orientation/ mükö- 

dik, amelynek véleménye után keriil a gyermek az első tri-

meszter után a képességeinek megfelelő képzési formába. 

Ugyanez az Irányitő Tanács mond véleményt a Megfigyelési 

Szakasz első évének eltelte után arról, hogy a kiválasz-

tott képzési forma megfelel-e a gyermek képességeinek. 

Amennyiben nem, ugy ez változtatható. Minthogy az esetle-

ges átlépés a tanév végén történik, a nyári előkészitőket 

/enseignement d'adaptütion/ szerveznek a zökkenőmentes 

"átirányitás" biztositására. 	 . 
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Legfontosabb ténykedését az Irányitó Tanács a meg-  

figyelési ciklus végén fejti ki /a 2. év befejeztével/ - 

ez a 13 éves korban történik/,.  amikor .arról kell dönte-

nie, hogy vajon a gyermek a középiskola hosazu vagy rövid'  

képzési formájában fog-e részesülni, vagy esetleg már nem  

is tanul tovább, és igy számára a  kötelező oktatás 2 éves  

befejező szakasza. következik. Amennyiben a szülő nem fogad-

ja el az Irányitó Tanács döntését, jogában áll másintéz-

ményt választani gyermeke számára, de ott a tanulónak kü-

lön felvételi vizsgát /Examen d'amission/ kell tennie. 

Különleges szerepe van még az un. "fogadó" és "be , . 

illesztő"•/classe d'acceuil et adaptatión"/ osztályoknak. 

Ezeket.a középiskolai 4.osztályokkal párhuzamosan szerve-

zik azok számára, akik  vagy  nem kerülhettek bea. Megfigye-

lési Szakaszba, vagy betegség és egyéb okból tanulmányaik 

során lemaradtak. Itt mégegyszer lehetőséget kapnak a fel- 

zárkózásra, tanulmányaik pótlására és ezzel együttesen kö-

zépiskolai tanulmányok folytatására. Ezeknek  a tanulóknak . 

azonban a továbbjutáshoz felvételi vizsgát kell tenniük. 

A Megfigyelési Szakasz  tartalmi munkája  

A Megfigyelési Szakasz egész tartalmi munkája .a  

reform által megfogalmazott'célt kivánja szolgálniY  ~t
. .. 

 jus- 

son el minden gyermek abba  az iskolatipusba, amelyben ta-

nulmányait a legeredményesebben folytathatja, hogy a vélet- 
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lenen alapuló pályaválasztást kiküszöböljék." Nyilvánvaló 

ezek szerint, hogy az "irányitás és átirányitás" eredmé-

nyessége a tanuló képességeinek helyes felismerésén áll. 

vagy bukik. A tartalmi munka megtervezése a képzés e sza-

kaszában tehát igényli még az  ifjuság szellemi erőtartalé- 

kainak minél alaposabb feltárását, ugyanakkor gondot ki-

ván viselni, közelebbről, törődni óhajt azokkal is, akik 

nem kerülnek középiskolába.. 	. 

A tanuló képességeinek, adottságainak felmérésére 

2 fő foglalkozást vezettek be: . 	. 

a/ Kisérleti tudományos tevékenységet_ /Travaux 

scientifiques expérimentaux/, amely foglalkozás 

bevezetést kiván adni a tudományos kutatás ele-

mi módszereibe; kedvet akar ébreszteni a tanu-

lóban a kutatómunkára, miközben ilyen irányu . 

képességeit regisztrálja. 

bg Irányitott munka. alkalmait /Séances de travail 

dirigé/ a tanuló alkotó munka közbeni adottságai-

nak, kombinativ készségeinek megfigyelésére. Ez 

a. forma egyébként minden tárgy szerves részét 

képezi és feladatának tekinti még a tanuló ott-

honi munkájának megkönnyit ését is. Ide sorolható 

- mint tantárgy - a kézimunka /Travaux manuals 

éducatifs/ is. 	. 

A Megfigyelési Szakasz tárgyait óraarányokban az 

alábbi óraterv tükrözi. 
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(51-. a t erv+ 

a Megfigyelési Szakasz 
részére 

Tantárgyak 

6. 	év 

I.trimeszter 

6.év II.-III-trimeszter 
5. 	év 

,- Klasszikus sz. Modern  szekci ó  

Aatematika 
4h 
/3+1/ 

4h 
/3+1/ 

4h 
/3+1/ 	. 

rud. megfigyelés 
1 h 1/2 	, 

/1/2+1/ 

1 h 1/2 

/1/2.1/ 

1 h 1/2 

/1/2+1/ 

Történelem és földr. 
2 h 1/2 
/2 1/2+0/ 

2 h 1/2 
/2 1/2+o/ 

2 h 1/2 
/2 1/2+o/ 

Tud.kisérleti m unka 1 h 
/0+1/ 

- - 1 h 
/0+1/ 	, 

Állampolgári ismeretek 	1/2 
1/2-w0/ 

1/2 
/1/2+0/ 

1/2 
/1/2+o/ 

Francia nyelv 7 h /5+2/ 4 h /3+1/ 6 h /4+2/ 

Latin nyelv - - 5 h /4+1/ - - 

Élő idegen nyelv 4 h /3+1/ 3 h /2+1/ 5 h /4+1/ 

Rajz 1 h /0+1/ 1 h /0+1/ 1 h /o+1/ 

Zenei nevelés 1 h /1+0/ 1 h /1+0/ 1 h /1+0/ 

Kézimunka 1 h /0+1/ 1 h /o+1/ 1 h /o+1/ 

Testnevelés 2 h /2+o/ 2 h /2+o/ 2 h /2+o/ 

Összesen 

	_ 	 

4 

251/2 h 

aziliaL_____ 
251/2 h 

LiaitilL 	 
25

1
/2 h  

azil-BL 	1 
Rouchette l M.:L'Enseignement dans le cycle d'observation.Cahiers de 

Pédagogie Moderne,Librairie Armand Colin,Paris,1964. 
Forditotta:Koczka János. 
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4.' Általános képzettséget nyujtó mai oktatási 

formák 

A francia oktatási rendszer a 6-16 éves korig, te-

hát 10 éven át tartó képzés idején 3 szakaszból áll. Ezek: 

1. Az Elemi Oktatás Szakasza  

Ot  éves /6-11 éves korban/, amelye.képzés elemi 

iskolában vagy középiskolához kapcsolt elemi 

iskolai osztályokban történik. 

2. A Megfigyelési Szakasz  

A . legkülönbözőbb intézményekben szerveződhet és 

két éven át tart a már fénnebb vázoltak alapján. 

3. Befejező Szakasz  

A középfoku oktatásban nem részesülők számára. 

Az általános képzés kiegészitését,a praktikus 

életre való előkészitést tartja feladatának. 

Jelen vizsgálódásunk.tüzetesebben a megfigyelési 

szakaszra, döntően az azt követő tipusokra vonatkozik. A 

Megfigyelési Szakasz végén a tanulók a következő oktatási 

formák között választhatnának: 	. 

a/t Az egyik: a befejező oktatás, amely a különböző 

:szakmákra való előkészitésssel együtt lezárja a tankö-

telezettség szakaszát. Ennek konkrét megvalósulása fiuk 

számára /vidéken/ a  mezőgazdasági, leányok számára, a  me-

zőgazdasági-háztartási irányu oktatás. Ehhez járul az ál- 

talános képzés megszilárditása és kiegészitése. Bevezetést 

kapnak a mezőgazdasági gyakorlati munkába. 
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b/ A másik formát a tanoncképző központok, , megneve-

zésük szerint "müszaki kollégiumok" nyujtják. Röviditett 

müszaki képzést, lényegében iparosképzést teljesitenek 

falun. 

c/ A harmadik képzési forma a tulajdonképpeni ál-

talánosan képző müszaki kollágium, amely várósokban ad  

iparosképzést és betanitott munkás-oktatást. Ez a forma 

üzemi gyakorlattal is pá'.osul. 

d/ A negyedik képzési formát a "müszaki liceumok" 

adják /18 éves korig tartó/, amelyekben középfoku szakok-

tatás történik. Ennek két változata van: 	. 

- Röviditett müszaki képzés /Enseignement technique . 

coúrt/.a teljes müszaki képzettséget nyujtó isko-

lák felé; és 

- Teljes müszaki képzés /Enseignement technique long/ 

okleveles technikusi végzettség elnyerésére, ki- 

tekintéssel a  magasabb müszaki végzettség felé: 

e/ Az ötödik képzési forma a klasszikus és a modern 

liceumok által nyujtott általános képzés. Két váltótata 

ván: _ 	... 

• Röviditett általános képzés /Enseignement général 

court%. A nem müszaki vagy csak a kevéssé müszaki 

jellegü középkádereket igénylő pályákra képez. 

Magába foglalja a Megfigyelési Szakasz két évét, 

amelyet egy 3 éves szakasz követ. Intézménye az 

általános kollégium /Collége d'enseignement gé-

néral/. 
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Teljes általános képzés /Enseignement général 

long;(/. Intézményei:klasszikus liceumok, 

modern liceümok, 

technikumi liceumok. 

Felsőfoku, illetve egyetemi felkészitést nyujt. A 

hosszu képzés érettségit /baccalauréat/ ad, amely 

két részből áll. Az érettségit - ellentétben más 

országok rendszerével - nem az anyaiskolában, hanem  

a felsőoktatási intézményben kell letenni. 

Ennek a hosszu képzésnek a szakaszai  és tagozatai 

a  következők: 

A - klasszikus. szekció - görög, latin és egér: élő `• 

idegen nyelvvel, 

B klasszikus szekció - latin és 2 élő idegen 

nyelvvel, 

C -.szekció felemelt óraszámu francia nyelvi okta-

tással és 2 élő idegen nyelvvel. 

A fenti 3 /A-B-Cl szekció szorgalmi ideje . 2 év és - 

amár előzetesen abszolvált 2 éves megfigyelési 

szakaszra épül. Az eddigi un. Enseignement du ler 

sycle-re, tehát 4 középiskolai évből 411, majd is-

mét 2 év következik az alábbi 7 tagozat valamelyi-

kében: 

1.tagozat .  

A-klasszikus szekció  görög, latin, egy élő idegen 

nyelvvel és a tudományos munka felé irányuló 41-

talános kiegészitő képzéssel. 
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tagozat  

A1-klasszikus szekció - felemelt óraszámu természet-

tudományos képzéssel. 

3. tagozat  

B-klasszikus szekció latin, 2 élő idegen nyelvvel 

és mélyebb humán irányu általános képzéssel. 

4. tagozat  

C-klasszikus szekció latin, egy élő idegen nyelvvel 

és természettudományos irányu általános képzéssel. 

5. tagozat  

M-modern szekció kisérleti természettudományos tár- 

gyakkal, a biológia, fizika elmélyültebb oktatá- 

sával, valamint egy élő idegen nyelvvel, 

6. tagozat 	 . 

M1-inódern szekcióalaposabb természettudományos kép-

zéssel, egy élő idegen-nyelvvel, valamint alapvető 

technikai tárgyakkal. 

7. tagozat 	 . 

Gazdasági szekció gazdaságtani tárgyakkal és két 

élő idegen nyelvvel. 

A  k 2d iskola utolsó éve a befejező 

filozófiai év.  amelynek  már csak öt tagozata. van .  

Jellemzője, hogy . bevezetést ad a filozófiába. 

Tagozata: 	 . 

1. filozófiai szekció; 

2. kisérleti természettudományi szekció; 
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3. matematikai szekció; 

4. matematikai és technikai szekció`; 

5. gazdasági és humán tudományok szekciója. 

Összegezve  a középiskolai felépitést, annak szerke-

zetét a következő képet mutatja: 

5 év elemi iskola = alépitmény 

2 év megfigyelési szakasz = kiegószités 

2 év középiskolai I.ciklus . 

2 év középiskolai'II.ciklus = felépitmény 

1 év filozófiai /befejező/ év. . 
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6 r a t e r v +  

a liceumok filozófiai /befejező/ éve számára 

Tantárgyak 

Szekció 	k 

Filozófia 
Kisérleti 

tud. Matematika 

heti 	Órák 

Filozófia 9 5 3 

Irodalom 1 /1/ - 

Francia nyelv - -- - 

Latin nyelv - - 

Görög nyelv - - - 

Első élő id,nyely 11/2  11/2  11/2  

Második élő id.  ny /1
1/2 /  /11/2/  /11/2/  

Történelem 2 2 2 

Földrajz. 2 2 2 

Matematika 11 4 9 

Természettud. 2 5 6 

Természetrajz 2 4 2 

Testnevelés 2 2 2 

Müv. nevelés /2/ /2/ /2/ 

Zenei nev. /1/ /1/ /1/ 

Kézimunka /1/ /1/ /1/ 

Összesen 23 251r/2 271/2 

Ministére de 1'Éducation Nationale.Annuaire de 1'Éducation N.196o. 
Fordította:Koczka János. Paris:67-69.p. 
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5. Szakoktatás  

.A szakmai képzésről az 1959. VI.tc ., majd az 1966. 

dec.3. -i /66-892.sz../ szakmai képzés.irányitásáról és prog-

ramjáról szóló törvény rendelkezik. /1Q/  

A törvény a meghatározások és alapelvekben körvo-

nalazott szakmai képzés célját pregnánsan igy fejezi ki: 

"Az a célki.tüzése, hogy a fiatalok. és a felnőttek külön- 

böző kulturális és sza.kképzettségi'szintre történő emel-

kedését elősegitse, valamint.biztositsa a gazdasági és tár- 

. dadalmi előrehaladást... Az. állam,. a helyi önkormányzatok,., 

a közületi intézmények, a társulatok v  a szakmai, szakszer- 

vezeti-és a. családi vállalkozási szervek, valamint a vál- 

lalatok közremüködnek ennek megvalósitásában. 

A szakmai képzés. rendszere a következő: /7/  

a/ Szakmai  képzés a Befejező Szakaszban 	. 

Azok a.. tanulók kerülnek ide, akik a. népiskola 

5.osztálya után semmiféle továbbvivő iskolatipusba sem jár-

nak. Itteni szakmai képzésükkel teljesitik iskolakötelezett-

ségüket... Vidéken általában mezőgazdasági, városban valami- 

lyen iparitanulóképzésben vesznek részt. Ez történhet tech-

nikai oktatást.nyujtó iskolában és az ahhoz tartozó üzem-

ben  vagy csak magában az üzemben, ahol a tanuló megfelelő 

elméleti és gyakorlati oktatásban részesül. 
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b/ Minősitett szakmunkás képzés /profaissionna.les 

qualifiés/ 	. 

Három évig tartó képzési forma. Intézményei: technikai 

kollégiumok, azokkal egysnrangu.intézmények, szakmai tan-

folyamok, esetleg ipari-tanuló-intézetek. 

c/ Technikai alkalmazottak  /agent  techni.quesf 

A megfigyelési ciklus után  4 éven át tartó kép-

zési forma. Intézetei: technikai liceumok, technikai kol-

légiumok. A végzett tanulók szakmunkás-bizonyitványt kap-

nak. A kiválóbbak elérhetik a mesteri fokozatot is. 

d/ Technikusok képzése /technicians générale( 

A képzési. idő 5 év. Intézményei: technikai li-

ceumok és a velük azonos jellegü intézmények. Ez a képzési 

forma biztositja a nemzetgazdaság középkáder szükségletét. 

A végzett tanulók az érettségihez hasonló /Brevet de 

technicien/.bizonyitványt kapnak. 

e/  Főtechnikusok képzése /technicien supérie.urs/. 

A képzési-idő szakmák szerint változó. Intézmé-

nyeibe végzett technikusokat, az általános képzést befe-

jezett hallgatókat vésznek fel. A főtechnikai végzettség 

egyenlő a bakkaloreátussal. 

A fenti formákon kivül minden szakmai intézet vezet 

különböző kurzusokat, ahová az általánosan képző intézmé-

nyekben végzett hallgatók kérik felvételüket, bizonyos 

választott szakmákban való jártasság megszerzésére. 
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6. A reform jelenlegi állása és értékelése  

A francia oktatási reform . hasonló sulyos gondok 

közepette született., mint amilyen gond Európa más nemze-

teinél is feszit, nevezetesen: a müszaki fejlődés és a gaz- 

dasági átalakulás összehangoltságának hiánya. Franciaor- 

szágban lényegében a reform mellett is megoldatlan kérdés 

maradt a müszaki és szakmai oktatás beillesztése az álta-

lános oktatás rendszerébe.. .A reform készitői ugy vélték, 

hogy a korábbi oktatási rendszer differenciáltságának hiá-

nya gátolja a pályaválasztás sikeres megoldását. Helyesen 

ismerték fel -.• amint .ez nálunk is gyakorlat volt -', hogy 

az iskolaválasztástis az  "elegancia" kritériumai határoz-: 

ták meg/11/amelyeket hagyományok fűztek bizonyos iskola- 

tipusokhoz.. Ez a szelekció  nagyon gyakran  társadalmi és•szo- 

ciológiai szétváláshoz vezetett." 

A francia középfoku oktatásról eddig elmondottak 

alapján határozottan megállapitható, hogy a reform éppen 

a legfontosabbnak vélt tettével., a Megfigyelési Szakasz . 

bevezetésével vétett legtöbbet az egységes oktatás ellen. 

A széttagolás, a kiválasztás - és a kettő együttesen - lé-

nyegében a társadalmi szétválás antidemokratikus eszközei 

lettek. Kétségtelen, hogy a Langevin-Wallon-terv sugalma- 

zására készült reform jó utakon indult el, de vakvágányra 

futott. A klasszikus latin-görög iskolatipus fenntartása 
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az egyébként nagyon jó elképzelésü Megfigyelési Szakasz 

várható eredményeit is dezilluzionálta. 

A reform másik nagybuktatója az Irányitó Tanács mü-

ködéséve]. kapcsolatos. A Megfigyelési Szakasz végén az 

Irányitó Tanács dönt a tanuló sorsáról. Ha a szülő - tanuló 

nem ért egyet a döntéssel, ugy a tanuló csak felvételi 

vizsgával mehet tovább. Ujra hiányzik a "zöld jelzés" a 

zavartalan továbbjutáshoz ..Tovább: ha a Megfigyelési Szakasz 

végén a tanulő gyengébb eredményü, mak a collegé-be mehet. 

A liceum kapui - és igya baccalauréat-hoz vezető ut is 

lezáródnak a tanuló előtt. A differenciálásra . törekvés, 

a  Megfigyelési Szakasz_ nagy ellentmohdásai igy válnak az 

egységes oktatás tila .lomfáivá. 

7. A fejlődés további utja - tendenciák 

Azok a sajtótámadások, amelyek  a reformot, annak lát-

szat-demokratizmusát támadták, arra  kényszeritették a köz-

oktatási kormányzatot, hogy foglalkozzék a reform, reformjá-

val annak ellenére, hogy az  eredeti elképzelések részbeni 

végrehajtása csak 1967`68-ban realizálódott. Az 1967. októ- 

ber 12-i minisztériumi körlevél szerint /1 3/  "uj szemponto-

kat kell az oktatásban érvényre juttatni, éspedig a társa- 

dalom és annak müködése, valamint a gazdasági és társadalmi 

realitások közötti kapcsolat létrehozását. Minden osztály 
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tananyagának relációjában tanulmányozni kell a demográfiai 

kérdéseket, a társadalmi igényeket, a gazdasági élet és a.' 

munka kérdéseit." . 

Kisérleti.jelleggel most azt vizsgálják, hogy az 

elemi oktatás hagyományos formáját hogyan lehetne felszá-

molni /cycle  elémentaire désencla .vé/. Az elképzelés az, 

hogy egy-egy osztály ne legyen többé zárt pedagógiai. egy-

ség,. hanem az egész elemi oktatási szakasz képezzen egy 

egészet. A. közös óraterv lehetővé tenné a tanulók közös 

program szerinti foglalkoztatását, illetve a  tanulók cso-

portokba történő beosztását; különböző alacsonyabb vag y . 

magasabb szintü osztályokba, egymásnak fölé és alárendeli 

csoportokba való osztását. 

Másik és az 196 .7/68. tanév kisérlete, hogy néhány 

iskolában a "három részre osztott pedagógiával" kisérle-

teznek/13/, Ennek lényege a következő: a főtantárgyakat 

reggel tanitják; délután a testnevelés és a művészi ne- 

velés következik. A tanitást 3 egyenlő részre osztják: 

1 ... Főtantárgy 15 óra . 

2. Testnevelés, ritmika, pihenés 7 es félóra. 

3. A "világ felfedezése", erkölcstan, kézimunka és.  

bevezetés a müvészetbe a. fennmaradó óraszámban. 

Másik jelentős kezdeményezés, hogy azokat q tanuló- 

kat, akik juniusban nem érettségiznek, azokat televiziós 

a "dásokon keresztfal készitik fel a vizsgákra. . 
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Az 1959-es reform középiskolai felső tagozatának uj 

formája szintén az 1967/68. tanévben került először beveze-

tésre. Az idei, 1968/69. tanévben a középiskolai "rövid kép-

zés" /enseignement court/:kerül megvalósitásra a reform 

szellemében, valamint a középiskola felső tagozata "hosszu 

képzése" /enseignement long/, amely az érettségire készit 

elő. 

Függetlenül az 59-es reform fokozatos bevezetésétől, 

máris uj reformtörekvések vannak kibontakozóban és ez, az ' 

u.n. "több értékü képzést nyujtó" . /établissement polyva-

lent./, /14/ egységes intézmény terve . ; amely a tanulót 11 évss_ 

korától kezdődően egységes középiskolai képzésben részesi- 

tené. Ennek az intézménynek 4 tagozata ]6nne, ahová a tanu-

lók az elemi iskola után képességeik, adottságaik szerint . 

kerülnének. 	 . 

A második tagozat ugyancsak a gyengék, de már jobban 

irányithatók tagozattipusa lenne. 	. 

A harmadik a. jóképességüek, reális érdeklődésü t 

nulók modern tagozatát képezné. 

A negyedik tagozatot a legjobb képességűek számára 

szerveznék. 

Tervezés szerint az első két tagozat az iskolakö- 

telezettségig /16 év/ tartana,  mig a két utolsó a középis- 

kola II.szakaszába, a l .iceumok különböző tagozatába vezetne. 

Kétségtelen, hogy ez az uj képzési forma már nem kifogásol- 

ja a demokratikus szélességet, de a különbségtétel, a tár- 

,i l 
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sadalmilag.hátrányos megkülönböztetés itt is szembeszökő, 

éspedig a többé-kevésbé elmarasztaló minőségi kategórizá-

lás miatt. Értéke mégis vitathatatlan az előzővel szemben 

és megvalósitása előrelépést jelentene. . 

Bár az 1959-es réform alkotói sokszor és szivesen 

hivatkoznak arra az alapra, amelyet  a  Francia Kommunista. 

Párt javaslatai jelentenek a demokratikus oktatási reform 

megva.lósitásában, mégis meg kell állapitani, hogy maga a 

reform csak igen keveset valósit meg a Langevin-Wallon Ter-

vezetből. A Langevin-Wállon Tervezetet eredetileg 1943-ban 

Georges Coigniot szerkesztette.."A francia oktatási politi- . 

ka vázlata" /Esquisse d'une politique fran aise de l'enseigne-

ment/ cimen. Ezt 1947-ben átdolgozták, 1964-ben tovább fi-

nomitották és mindmáig ez a tervezet a mindenkire kiterjedő 

demokratikus,  egységes oktatás tervezete, 

"A Langevin-Wallon . Tervezet /15/  történelmi érdekes-

sége, hogy harmónikus, átfogóan megtervezett strukturát ál-

litott annak az iskolarendszernek, a helyébe, amely egy 

antidemokratikus társadalom tagozódását tükrözi". Másik 

érdeme, hogy ledönti a különböző iskolatipusok közötti  vá-

laszfalakat. , és zökkenő nélküli továbbjutást biztosit minden- 

ki számára. 

A Tervezet  az oktatás szervezetét az előkészitő év . 

/6-7,év/ után a következőképpen épiti fel: 	. 

a/  az  l-2-3.osztályok = bevezetés az élemi jártassá- 

gok elsajátitásába. 

b/ a 4-5-6.osztályok = átmenet és megfigyelés. 
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c/ a 7-8. osztályok = fejlődés; az első orientá- 

lódás; 

d/ a 9-10-ll.osztályok a első differenciálódás: 

általános tagozatok, szakmai 

tagozatok. 	.. 

Az egységes iskola első /a/"szakasza az 1-3.évet 

foglalja magában és a gyermek anyanyelvet és matematikát 

tanul.;. testi és esztétikai nevelést kap. Ennek az első 

szakasznak feladata, hogy kifejlessze  a  gyermek felelősség- 

.érzetét, megismertesse vele az erőfeszítés örömét és meg-

figyelések által előkészitse a tudományos szellem elsajá- 

titására. Ebben a szakaszban "Felzárkóztató osztályt" is 

lehet szervezni  az olyan 7 éves gyermekek számára, akik 

még nem tudnak olvasni /Lásd. a Tervezet sémáját./ 



III.szakaez  
/cycle/  

13-14.életóv  

10-11-12:41etév  

]lelá rk,ó,~tató, 
asopq ~tok  
osztályonként'  

7-8-9-.41otév  

8lőkóezitó év 	6-7.6letév  

3-6.•ólet óv  

II.szakaaz  
/oyole/  

. I.szakaaz  
/cycle/  
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A Francia Kommunista Párt  

tervezetóból vett sóma  + 

IV. szakasz  
/cycle/  

9. + lo. + 11. osztályok  15-16-17.41etóv  

+tlsezeRillitottalKoczke Jénoe  
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A második /b/ szakaszt a részleges szakosodás 

jellemzi a természet- és társadalomtudomány körében. Az 

anyanyelvi és matematikai ismeretek megerősitése a fő cél 

és itt  lép be az első modern idegen nyelv. 

A harmadik /c/ szakassz a teljes szakosodás ideje és 

formája. Megjelenik a_második idegen nyelv. A tanulók a rend- 

szeres gondolkodás szinvonelára emelkednek. E két középső 

szakasz orientációs jellegű. Itt kell kibontakozni a tanu- 

ló képességeinek. 

A negyedik /di szakaszra. a teljes differenciálódás 

jellemző. A Tervezet 3 tagozatot irányoz elő: elméleti, .szak-

irányu és gyakorlati. tagozatokat. A Kommunista Párt ebből 

csak kétféle tipusu tagozatot kiván megvalósítani: 

élta .lános és 	 . . 

szakirányu tagozatokat. 	 . 

Az.általános.tagozatok érettségi bizonyitványt 

/baecalaurédt/, a szakirányu tagozatok pedig szakképesitést 

/brevet d'aptitude professionnelle/.a.dnak. 	. 

Érdekessége még a Tervezetnek, hogy a 4.osztály után. 

egy 5.. Felzárkóztató Osztályt, illetve 5-6. Felzárkóztató 

Osztályt szervez a hiányosságok pótoltatására. Majd pedig, 

hogy a Felzárkóztató Osztályok növendékei időben se maradja-

nak el korábbi társaiktól, un. 6-7. Külön Osztályba kerülnek. 

Ezek a közbeiktatott lehetőségek a  gyengébb tanulók felfej-

lesztésére és a bukások elkerülésé céljából kerülnek beve- 

zetésre. /Lásd a Tervezet csalt sémáját, ahol a Felzárkóz-

tatás és Külön Osztályok szemléletesen mutatják a tér- 4s 

időbeli formációt./ 	 . 
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1 zeket a Felzárkóztató és Atvevő Osztályokat azonban 

nem szabad összetéveszteni a fogyatékos gyermekek részére 

szervezett osztályokkal. A célkitüzés az, hogy a Felzárkóz- 

tató és Átvevő. Osztály valamennyi tanulója mihamarabb visz-

szaKerülhessen eredeti közös osztályába. 

Összegezve megállapitható, hogy a jelenlegi francia 

oktatás 1959-es reformja, bár a Langevin-Wallon terv alap-. 

ján.indult el, eredményeit illetően messze  elmaradt  a cél- 

kitűzések megvalósitásában. Egyetlen pozitivumában, a  Meg-

figyelési Szakaszban  sem sikerült a pályairányitás maradék-

talan demokratizmusát biz.tositania. A. további finomitások, 

a legujabb reformtörekvés: a polyvalens iskola megteremtése 

sem jelentik még a Francia Kommunista Párt azon oktatáster-

vezési elképzeléseit, amelyek megnyugtatóan csak a Langévin-

Wallon Terv eredeti koncepciójának keresztülvitelében nyer-

hetnének teljes megvalósulást. 
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Dipléme tie fin d'éludes 
obligeloires 

— 229  

Irodalom: 
Aus: School systems, a guide, Council for cultural co-operation, Stras-
bourg 1965. 

Higher Education 	Institute de 
Enseignement euperleur 	formation 
(grandee doles) 	professionnelle Technlcien supdrieur 

HA I 
Age 
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Baccalaurdot 
ou Brevet de 
technician Brevet d'agent technique 



Education pré-scolaire 

Enseignement élémentaire 

Sycle d'observation 

Enseignement général long 
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Az egyes iskolatipusok francia nyelvű  

megnevezése  

= Iskolát Megelőző Nevelés /&vodai/ 

= Elemi Iskola 

= Megfigyelési Szakasz 

= Teljes Általános Képzés 

Enseignement 

Enseignement 

Enseignement 

Enseignement 

Enseignement 

Université 

Instituts de 

Baccalauréat 

général court 	= Röviditett Általános Képzés 

technique long = Teljes Müszaki Képzés 

technique court = Röviditett Müszaki Képzés 

du ler  cycle 	= Középiskolai Szakasz 

supérieur 	= Felsőoktatás 

= Egyetem 

formation professionnelle= Szakoktatási Intézetek 

Végzettségek  

= Érettségi Bizonyitvány 

Baccalauréat technicien 	= Müszaki Érettségi Bizonyitvány 

Brevet d'enseignement général= Általános Középisk. -i Bizonyity. 

Brevet de technicien 	= Technikusi Oklevél 

Brevet d'agent technique 	= Technikai Alkalmazotti Oklevél 

Certificat d' aptitude 	. 

professionnelle = Szakmunkás Bizonyitvány 

Brevet d'apprentissage 	= Iparitanulói Oklevél 

Brevet d'enseignement agricole Gazdász Oklevél 

Diplome de fin d'études 
obligatoires = Végbizonyitvány a kötelező tanul- 

mányok befejezéséről 

Technicien supérieur 	= Főtechnikus 
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HOLLAND KIRÁLYSÁG 

/Koninkrijk der Nederlanden/ 

Terület: 33 540 km 2  

Lakosság:  11 967 000. fő 

Államfoma: parlamentáris királyság 

Népek: holland 99 % /ebből friz 11 %/ 

német 

belga 	. 
1 % 

francia 	. 

angol 

Hivatalos nyelv: holland 

I. Az oktatás történeti fejlődése  

A holland oktatásügyet hosszutávra szabályozó un. 

"Mammut Törvény" /Mammoet.ewt,/'1968. augusztus 1-én lépett 

életbe, és ezzel egy olyan folyamat indult el, amely máris 

mélyreható változások kialakulását jelzi a'holland iskola- 

renszerben. Ettől a határkőtől visszapillantani a megtett 

uton, kéresni az egyes korok oktatáspolitikáját sugalló tö- 

rekvések mibenlétét,majd az oktatási koncepciók alakot öltött 

szervezeti formáit-, rendkivül bonyolult volna a téljesség 

igényével. E dolgozat keretei mindössze azt teszik lehetővé, 

hogy csak a nagyobb, az egyes eszmeáramlatok sodrásában 
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keressünk támpontokat éppen a . fejlődés vonalának megmu-

tatása szerény szándékával. 

Hollandiában, mint másutt is Európában, a katolikus 

vallásos ideológia nyomában fédezhető fel elősziir az is-

kola megjelenése:Félreérthetetlen szándék egyengeti az 

utat: a  vallás terjesztése, a terjesztő papság számának 

növelése és azon keresztül mindazon szándékok céltudatos 

megvalósitása, amelyek az egyház befolyásának, hatalmának, 

a hierarchia kiépitésének törekvéseiben későbbi századok 

folyamán oly pregnánsan jelentkeztek szerte a világon. Né-

metalföldön a  VII.szTig vezetnek vissza nyomok a misszio-

náriusok alapitotta első iskolákig. A kereszténység előre-

törése olyan iskolákat hozott létre, mint a St.Martinról /11'  

elnevezett hires katedrális-iskola Utrechtben. Itt tani-

tott többek között Bonifácius is. Különösen tevékeny volt 

iskolalapitásban az angolszász.Willebrod, a frizek első 

püspöke. Később . ,. Nagy Károly uralkodása idején /789/ mind 

több szó esik az iskolázás kiterjesztéséről. Az általánó :s . 

iskolakötelezettséget el -rendelő hivatalos intézkedés 813-

ban jelenik meg, amely a szülőknek büntetés terhe mellett 

irja elő gyermekük iskolába járátását. Ez magával hozza 

az iskolák szaporitásának szükségességét is i  amiben a ko-

rábbi misszionáriusok után a különböző szerzetesrendek 

szinte versengenek. 

A XII.sz.-ban azonban már megjelennek.a községi is-

kolák. A városi polgárság saját iskolákat kiván, amely óha- 

jok, azonban a most már igen erős kolostori iskolák mellett, 
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nehezen mehetnek teljesedésbe. 1376-ban Geert Groote /2/  

megalapitja a "Közös élet testvérisége" közösséget, és ez 

az egyesülés egészen a 16.sz.-ig eldöntő befolyást gyakorol 

Hollandia iskolaügyére. Olyan nevek meradtak fenn ezen is-

kolák tevékenysége. nyomán, mint Th.Kempis, Gansfort, R.Ag-

ricola, A.Hegius'. Ez  az egyesülés Groote vezetésével elő-

ször próbálja meg igázi népiskola alapitását. Harcot hir- 

det a papság tudatlansága ellen, a nép müvelődésének-se 

gitéséért. 

Ezekben a századokban, végig a középkoron, a.  tani-

tás. nyelve latin volt. Az oktatás tartalmát a !'septem_artes 

liberales", az un. "hét szabad müvészet"'foglalta magába.. 

Ezt az ismeretanyagot, a "triviales scientide"-t un. "trivial- 

iskolában, 3.osztályból álló. intézményben tanitották, 

Alaptárgyakból állt: 1 grammatika, 2. dialektika, 3. reto-

rika. A'Septem artes liberales magasabb ismeretanyagát az . 

un. "quadriv.ial iskolában" oktatták. A Quadrivium tárgyai 

a következők voltak: 1. aritmetika, 2. asztronómia, 3. zene, 

4. geometria. 

Ez a középkorig érvényben lévő oktatási forma nem 

egyedül Uollandiára volt jellemzi, hiszen a kereszténység 

terjedése, az azonos vallási tanok terjesztésének szer- 	. 

vezeti formái - jelen esetben az iskolák -, csak  megjele-

nésük időrendjében mutattak változásokat Európában. Magyar- 

országon a hajdani szerzetesi iskolák szervezése, oktatás- 

rendje a már országokban már bevált formai és tartalmi 

megoldások tapasztalatai alapján történtek. 	. 
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Hollandia oktatása fejlődésében nagyjelentőségű 

volt 1575-ben a Leyden városában alapitott egyetem, amit 

1650-ben Groningen, Utrecht, Amsterdam egyetemnek elapi- 

tásakövetett. Sók külföldről menekült tudós, mint Descartes, 

Spinoza, Bayle, itt találtak menedéket és itt tanitottak. 

Az általuk alapitott privát iskolákból fejlődöttki 

idővel a holland középiskola magva. /3/ 

Nemcsak a fennebb emlitett polgárosodó kereskedő-

városok világi iskolákat mind nagyobb mértékben szorgalmazó 

törekvései, hanem a reformáció, az 1795-ös forradalom,foko- 

zatosan szoritották háttérbe a katolikus egyházi befolyását 

az oktatás ügyére. Az 1784-ben megalakult.Közhasznu Egyesü-

let, amely a hollandiai.müvelődés fejlesztését tüzte mükö- 

dése zászlajára, hamarosan akkora öefolyást ér el ezen a te-

rületen, hogy sgitséégével létrejön az Első Népoktatási Tör-

vény 1801-ben. A törvény most már teljesen az állam kezébe 

teszi le az oktatás ügyét, és noha a II.Oktatási Törvény 

/1803-1806 ./ megengedi az egyházi iskolák mellett magán—isko-

lák létesitését, azokra is kiterjeszti az állami felügyelet . 

jogénak gyakorlását. A XIX.sz. a katolikus és protestáns 

egyházak változó harcával telik el az iskoláért, illetve 

az állami oktatásmonopólium megakadályozásáért. Emellett 

azonban eredményesen bontakozik ki a középiskola fejlődése. 

1815-ben kirányi rendelet szabályozza a felsőbb oktatást; 

1845-ben pedig már az  érettségi bevezetéséről tudósit a 

krónika. 



- 237 - 

A középiskolák fejlődését /4/ illetően jelentős lé-- 

Os  at 1863-ban, majd 1876-ban megjelent, két .középiskolai 

törvény, amelyek á gimnáziumi oktatást a "magasabb oktatás- 

hoz" kapcsolják. Erre utal az is, hogy a református egyház 

1880-bán egyetem alapitására kap  engedélyt, és ugyanakkor 

az. egyetemhez felzárkóztatva több "szabad gimnázium" is lé<- 

tesül. 

Államjogilag az 190-5ös törvény rendezi a gimnáziumok 

sorsát, amikor elrendeli minden 20 ezer lakosu községben 	. 

gimnázium létrehozását . , valamint azok  állami támogatását, . 

Ugyanez a törvény az állami gimnáziumok mellett 13 magán-

gimnázium működését is engedélyezi, amelyek "ins promovendi" 

érettségi jogu intézmények. Az 1917-ben bekövetkező alkot 

mánymódositás kapcsán rendeződik a m agán és állami iskolák 

viszonya,  amikor is  az  emlitettek pénzügyileg is egyenjogu-

ak lettek. A 80 éven át tartó politikai harc az állam k és 

egyházak között véget ér, és az 1920-ban megjelenő oktatási . 

törvény véglegesen rendezi az oktatási intézmények jogi vi- 

szonyát. Az iskolák szervezete, rendje, oktatástartalma lé-

nyegében 1960-ig, a Kötelező Oktatási Törvény bevezetéséig 

a korábbi marad. 
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II. Oktatási Törvények'' 

1. Óvodai Oktatási Törvény /Kleuteronderwijswet/`az iskolás- 

kor előtti oktatásról és az ovónóképzésről. /1955. dec.8./ 

2.. Elemi Iskolai. Oktatási Törvény /Lageronderwijswet/ az 

elemi foku oktatásról,... a meghosszabbitott elemi oktatás-

ról,.a középfoku oktatási szinten levő elemi oktatásról 

és részzen a hátrányos helyzetbén levő gyermekek oktatá- 

sáról. /1920. okt. 9./ 

3. A Tanitóképzés Oktatási Törvénye  /Kweekschoolwet/ az . 

Elemi Oktatási Törvényben megnevezett iskolatipusok ne 

velőinek képzéséről. /1952. junius 23./ - 	. 

4. Müszaki és Háztartási Oktatási Törvény  /Nijverheidsonder-

wijswet/ a műszaki és háztartástani, ipari intézmények' 

tanárainak képzéséről. /1929. október 4./ 	. 

5. Középfoku Oktatási Törvény /Middelbaar - Onderwijswet/ az 

általános elemi iskola utáni oktatás szabályozásáról. 

/1963. május 2./ . 	. 

6:. Felsőoktatási Törvény /Hoger-Onderwijswet/ az egyetemi 

szintű oktatásról, kivéve a tudományos agrároktatást, 

/1876. április 28./ 

7. Tudományos Oktatási Törvény .  /Wet op het Wetenschappélijk 

Onderwijs/ 1960.december 21. /Ez a legujabb felsőoktatási 

törvény. / 	 . 
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"Mammut Törvény"  /Mammoetwet./,_ amely a továbbtanulás 

összes fajtáit megváltoztatta /kivéve a felsőoktatást!/ 

1968. augusztus 1-én lépett hatályba. 

III. Az oktatás mai helyzete  

A fentebb hivatkozott Mammut-Törvény az 1968/69. 

tanévvel gyökeresen megváltoztatja az oktatás eddigi formá-

it.  Rendelkezése szerint a mai holland oktatás az alábbi . 

iskolatipusokra tagozódik. 	. 

Elemi foku oktatás /6' 

a ./ Elemi /általánós/iskola  - Lager Onderwi j s/ /1.0! 

Hatosztályos iskola,  ahová a tanuló a 7. életévé- 

ben lét az óvoda elhagyása után. /A holland gyer-

mekek 90 /-a jár óvodába. . / A tanitott tárgyak a 

következők: olvasás, irás, számtam, holland nyelv, 

történelem, közlekedés, természetrajz, ének, rajz, 

testgyakorlás, kötés és varrás a leányok számára. 

Sok iskolában valamilyen kézmüipa .rt is tanitanak. 

Hittant az iskolákban nem tanitanak. A vallásos 

nevelés és oktatás az iskola falain kivül történik. 

A régi elemi iskola célkitűzése az volt, hogy a 

• lakosság nagy részének.megtanitsa az irás, olvasás, 

számolás' elemeit. A mai stilusu elemi iskola nem 
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törekszik a befejezettség állapozásra, mert tanú-

lók . 95 %-a. részt. vesz az elemi iskol a  utáni okta-

tás valamilyen formájában, ezért a későbbi'tanu- 

lás biztos alapjait kívánja, megvetni. Nem encik-

lopedikus tudást akar adni, hanem sokkal inkább 

korszerű pszichológiai ismeretekre támaszkodván, 

az önálló. gondolkodásra nevel. 

b/" Speciális elemi iskola - *uitengewoon /B.L. 'O./ ' 

Ezeket  a  teséi, értelmi,. szociális hátrányban. levő 

gyermekek számára tervezték. Külön iskolák vannak 

'azok számára, akiknek szülei nem rendelkeznek ál-

landó lakhellyel /pl. folyami hajósok, lakókocsi-

ban lakó szülők gyermekei./ 

c/ Meghosszabbitott elemi oktatás - Voortgezetgewoon 

Lager Onderwijs -  

Az elemi iskola 6.• osztályának befejezése után a 

tovább"már nem tanulók számára létesitett iskola.- 

. tipus. Meghosszabbitott elemi oktatást adhatnak 

legalább 2 évfolyamban akár függetlenül, akár az 

elemi iskola 7-8.osztályaként. 



0s:ztá1y  
Tantárgy  1.  2.  4 .  5 .  6 .  

Olvasás  4 1/2  4 4  3 3/4  2 3/4'  2  

Irás  4  3 1/2 2 1/2  2  1  3/4  

Számolás  4 1/4  3 3/4 3 3/4  3 3/4  3 1/4  3 1/2  

Holland nyelv  4  4 4 1/4  4 1/4  3 3/4.  3 3/4  

Földrajz  3 /4  3/4  1 1/2  1 1/2  

Történelem  3/4  1 1/2  1 1/2  

Természetismeret  ~ 3 /4  3/4  1 1/4  2  

Elemi mértan  3/4  3/4  

Rajz  1 1 /2  1 1/2 1  1  3/4  3/4  

Ének  3/4  11/2 1 1/4  1 1/4  1  1  

Kézimunka 3/4 3/4  3/4  3 /4  3/4  

Testnevelés 1  1 1  1  1  1  

Kertészet IMO r  3/4  3 /4  

Heti összes óraszám  . 

20 2o 	2o. 	2o 	20 	2o  

, 
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ÓRATERV  

az elemi /ált./isk.részére  

Lager Onderwi j s  

+Az. Óratery "L'Éducation flans l'monde" c.II. L'enseignement du 
 

premier degré = Unesco, 196o. származik.-941.p.-
For ditotta:Koczka János.  
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2. Középfoku oktatás  

A holland középiskolák mai szervezeti formáit az 

oktatás tartalmi tervezése határozza meg, amely körülmény 

szoros függvénye az ország földrajzi és gazdasági helyzeté-

nek. Rendkivül figyelemreméltő az oktatástervezésben Hollan-

dia világkereskedelmi poziciója és még a mais gyarmattartó 

szerepe. A kettő együtt determinálja az  ország igen fejlett 

ipari-agrár jellegét. Nyilvánvalóan fontos szerepet játsza-

nak ezek a ká'ülmények gazdaságpolitikai szempontból a fel-

növekvő nemzedékek nevelése, a  megfelelő polgári vezető 

réteg kimüvelése aspektusából. Az elmondottak alapján válik 

érthetővé, hogy a holland középiskolák elsősorban nyelvi 

iskolák és bennük a környező számszédság miatt három idegen 

nyelv 'kötelem: angol, francia és német. Ezekhez társul a 

gimnáziumban a latin, majd  a  görög nyelv is, 	. 

A középiskolák a 6osztályos alapfoku oktatásra épül-

nek. Az elemi iskola 6. osztálya után a tanulók egy évre un. 

kisérleti osztályba kerülnek, amelynek "brugjaar" a. neve. 

/Brug -.hidat jelent./_Itt. kezdik_ el az idegen nyelveket 

franciát és angolt..- majd különböző teszt-vizsgálatok alap- 

ján döntik el, hogy a tanuló melyik középiskolai tipusba 	. 

kerül .. 	 . 

Alapvető még az uj Oktatási Törvény elgondolása 

szerint, hogy a, hangsuly az oktatásban döntően a tanuló . 

érdeklődési körére sik és jobban számol a tánuló képességei- 

vel. A cél, az elgondolás: bizonyos foku horizontális flexi- 
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bilitás elérése. Az. uj Törvény  a, "comprehensive school"-nak 

egy olyan uj tipusát valósitja meg, amelyben a középfoku 

oktatásnak egynél több tipusa válik hozzáférhetővé egy 

igazgató vezetése alatt, ugy, hogy a tanuló egyik oktatási 

tipusból könnyen mehet át a másikba. 

Az uj Törvény másik vélt előnye, hogy a hangsulyt 

az általános képzésre helyezi anélkül, hogy tekintettel 

lenne bármilyen különleges foglalkozásra. Az általános ok-

tatási fázist elébe teszi a szakképzés minden formájának. 

A Törvény a továbbtanulás következő tipusait külön-

bözteti meg: 	. 

A/ Egyetemre előkészitő oktatás, 	. 

B/ Általános középfoku oktatás, 	. 

C/ Szakoktatás /hivatásképző iskolák/ 9  

D/ A közésfoku oktatás egyéb formái. 

A/ EGYETEMRE ELÓKÉSZITÓ OKTATÁSN.Voorbereidend 

wetenschappelijk Onderwijs /V.W.O./ 

Ide mennek azok a tanulók, akik egyetemi tanulmányo- 

kat kívánnak folytatni. Az ebbe: :a tipusba tartozó 

különféle iskolák a következők: 

a/ Gimnázium  /klasszikus vagy Grammar School/ 

A gimnáziumok két tagozatra bonthatók: 

- Alpha /klasszikus nyelvekkel/ 

- Beta, /modern nyelvek + matematika u természet-

tudományok/  

tagozatra.  
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b/ Atheneum  /Modern gimnázium, Röv.: H.B.S./, amely 

egyetemre és más..felsőfoku intézményekbe való 

belépésre jbgosit, illetve készit fel. Felsőbb 

osztályai szintén A és B tagozatra bomlanak. . 

A-tagozat: közgazdasági és társadalomtudományi 

tárgyakra fekteti a sulyt; 

B-tagozat: matematikára és természettudományokra 

oktat. 

c% Lyceum  -ínagába. foglalja a Gimnáziumot és Athe-

neumot ugy, hogy az első év közös. Az alapképzés 

egységes. . 

Az összes egyetemre előkészitő oktatási formában 

/Gimnázium + Atheneun + Lyceum/ 6 éves a képzés. Mindhárom 

tipusban az első év un. "átmeneti év" közös óratervvel. Az  

átmeneti év programja magába foglalja az  egyéni tanulási 

órákat is. /A gimnáziumban latint is lehet tanulni./ 

A tantárgyi arányokat az alábbi óratervek szemlélte- 

tik. 



Tárgy Heti óraszám 

Holland nyelv 4 

Francia nyelv 4 

Angol nyelv 3 

Történelem 2 

Földrajz 2 

Matematika 4 

Biológia 2 

Zene 1 

Rajz és kézügyességi tárgyak 3 

Testnevelés 	3 

Önálló tanulmányok 	2-4 

Összesen 3o-32 
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ÖRATERV 9  

a Gimnázium, Atheneum és Liceum I. 
osztálya  "átmeneti  éve"/ számára 

Megjegyzés  

A magániskolákban hittant is tanithatnak. A gimnáziumokban 

hozzátehető néhány latin óra is vagy az önálló tanulásra, 
vagy valamely idegen nyelv tanulására forditott idő"ben.- 

Forditotta:Koczka János. 



Heti óraszámok  
Tárgyak 	Gimnázium 	Atheneum  

A 	B 	A  

Dán nyelv 	18  

Latin nyelv 	23  
45  

18  

r.~ 

2o  

—  

2o  

Görög nyelv 	18  25  M soot  

Francia nyelv 	lo  lo  12 12  
32  32  42 39  

Német nyelv 	7  7  9 9  

Angol nyelv 	9  9  lo lo  

Történelem és közigl5  lo  13  lo  
24  

Földrajz 	8  6  8  8  

Közg.és jog 	- - 12 -  

Állampolgári ism. - 2 2 

Matematika 	12 2o 15 2o 

Fizika 	4 11 4 11 

Kémia 	
2 12 8  28 2  14 8  32  

Biológia 	4 6 4 6 

Zene 
Rajz  7  7  7  7  
Kézügyességi tt.  . 

Önálló tanulmányok 2-4 2-4 2-4 2-4  

Testnevelés 	15 15 15 ' 15  

Összesen 168/17o 	165/167 155/157 157/159  
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ÓRATERV  9  

az egyetemre előkészitő isk. , 

számára  
/Globális tervezés/  

Minimális hetióraszám: 190  

Maximális heti óraszám:2o4  

Forditotta:Koczka János.  
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B/ $LTALANOS KÖZÉPFOKU OKTATÁS- Algemeen voortgezet 

onderwijs /A.V.O./ 

Ennek az oktatási formának is 3 tipusa van. 

atMagasabb általános középfoku oktatás - Hoger 

algemen•voortgezet onderwijs - /H-A.V.O./ 

Ezt a fajta oktatást nyujtják az 5-4-3-2 éves 

iskolák a továbbtanulás szolgálatában és a ta-

nítóképzők, amely utóbbiak a tulajdonképpeni 

tanitóképzés első fázisára /2 évfolyamos/ ké- 

szitenek fel. 	. 

b./..Középszintű általános középfoku oktatás - Middel-

baar algemeen voortgezet onderwijs /M.A.V.O./ 

Ezt . a fa.jta.ok.ta.tást a 4 évfolyamos iiskolák 

nyujtják. Alapot ad a szakközépkáderek nevelé-

séhez. 	 . 

ü/ Egyszeri elemi középfoku oktatás Lager al-

gemeen voortgezet onderwijs =.L.A.V.O./  

Ezt az oktatási fajtát kapják a tanúlók az 

alapfoku szakoktatási sikolák első 2'osztályá-

ban, vagy a. külön.2 évfolyamos iskolákban. 

C/ SZAKOKTATÁS /10-11/` 	- D/ EGYÉB OKTATÁSI FORMÁK 

A harmadik fő tipusa az iskoláknak a hivatásképző 

iskolák tipusa. Ezen belül a következő formák vannak: 
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8./ Technikumok és szakiskolák - Schoolen voor technisch 

onderwijs /S.V.T.O./ 

Ezek az iskolák .a tanulókat különböző szintű-tech-

nikai készségekre oktatják. 

Nevük: alapfoku /3 éves/ technikumok 

középfoku /3+1 éves/ " 

műszaki szakiskolák /1 év előkészitő + 4 év/ 

Teohnikusi végzettséget adnak. 	. 

b/ Műszaki és háztartási iskolák - Schoolen voor 

huishoud en nijverheidsonderwijs./ 

Ezak az iskolák általános és gyakorlati képzést 

biztositanak a különböző fajta házi, gazdasági 

stb. munkákhoz, valamint  a különböző tipusu szo- 

ciális munkákhoz alap-, közép- és felső szinten. 

c/ Mezőgazdasági és - szakiskolák - Schoolen voor land-

bouwonderwijs.. 

A mezőgazdasági. és a vele asszociált szakmában'.ad-

nak alap-, közép- ós egyetemi képzést, beleértve 

a  földművelés különböző formáit, mezőgazdasági szak-

mákat és mezőgazdasági technológiát. 

d/ Kereskedő iskolák - Schoolen voor middenstand son-

derwijs. 	. 

A jövendő kiskereskeeők ebben a tipusban kapnak 

szakmai ismereteket. Arra  teszi  képessé a tanuló-

kat, hogy  azok önállóan folytassák speciális mes- 

rségüket, vezessék üzletüket, vagy akár mint 

iparosok,  kiskereskedelmi /szolgáltatóipari/ al- 

kalmazottak szakmailag helytállhassanak. A képzés 

itt is alap-, közép- ős felsőfoku. 
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e/ Üzemgazdaságtani és üzemszervezési iskola  - Schoolen 

voor oconomisch e n  administratief onderwijs.. 

.A tanulókat üzleti pályára, üzemvezetésre késziti 

fel.a már ismert hármas tagozódásban. 

f/ Tanitóképzők és főiskolák  - Schoolen voor de oplei-

ding van onderwijzend personeel. 

A pedagógusképzés intézménye óvonói, tanitó .i és 

tanári szinten. Az óvónőképzés 3 éves, 	. 

a tanitóképzés 5 éves, 

a  tanárképzés egyetemi foku. 

g/ Szociál-pedagógiai iskolák  - Schoolen voor social- 

pedagogisch onderwijs. 

Ifjusági vezetők, szociális dolgozók, személyzeti . 

főnökök, egészségagyi dolgozók, sportvezetők kép-

zését zését végző iskola. Három szintü. 

h/ PJ1üvé .szképző iskolák  - Sóhoolen voor konstonderwijs. 

Különféle művészeti képzést nyujtanak: zene, szin-

művészet, tánc, balatt stb. Képzési idó 3-5 -6 év. 

A tartalmi munka vonatkozásai - Problémák 

A holland oktatási törvény állami tantervet nem ir 

elő. Az iskolafenntartó az államilag meghatározott órater.  

vet "feltölti" korszerű ismeretanyaggal. Ez természetesen 

mennyiségileg és minőségileg igen változó, ami egyben olyan 

fogalmakat, mint tudásszint, tudásnivó, r-endkivül illuzóri- 
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kussá tesz. De jelentősen megneheziti a felügyelet dolgát 

is. Az állami /nyilvános./ és magán /felekezeti/ iskolafenn-

tartók, jogi személyek, maguk határozzák meg igy nemcsak a 

fennhatóságuk alá tartozó iskolák szervezetét, életét, ha-

nem a képzés tartalmát is.  

Az elemi foku oktatás anyaga koncentrikus, felépi-

tésü, mig a középfoku iskolák anyaga: linéáris. Ez arra a 

körülményre vezethető vissza, hogy az elemi oktatási törvény 

több mint. 40 éves, mig a középfoku oktatás törvény 1968-as 

eredetü. Az oktatási szintek összehangolása már eleve igény-

li.a sürgős változtatást. Az elemi és középfoku oktatás tan- 

anyagában mutatkozó .-_felépités-differencia sok "üresjáratot" 

eredményez] következtetésképpen lefékez; széthuzza a képzés 

mezejét. 

Összegezve  elmondhatjuk, hogy az egész holland okta-

tási rendszerre  az."egyenetlenség",a képzésszintek közötti 

disszonancia a jellemző. Egyfelől az oktatást alapozó mun-

kája 40 éves lemaradással küzd /elemi oktatás/,másfelől 

a középfoku oktatás teljésen módern felfogásu; szélesen dif-

ferenciált és sokvonásában a.legkórszerübb felfogásu 

/"comprehensive"-elképzelés, nyelvoktatás, természettudomá-

nyos képzési_ törekvések/. Feltétlen pozitivuma azonban - és 

ez más tőkés-országok oktatási,endszerével szemben  is.  érdeme .-

hogy a hitoktatás az  iskola falain  kivül marad. Vonzó jelen-

ség, noha, ennek a. ténynek felismerése a mai, korszerű oktatás 

sarkalatos elve, hogy nagy gondot fordit a természettudományos 

oktatás felkarolására. 



1■ gher Educaticn Enseignement supérieur 

welenschappefijk ondervnjs 
A 	 A  

Age 
21 

20 

v. w. 0: 

middelbaar a lgemeen 

voort gszel enderwijs 

(mavoll 

brugjear. 

lager elgem.voortgezet onderwijs 

baslsonderwija • 

School year 
Anode scolaire 

kleuterondérwijs 

Pre-school.Eddcatiózr Education prd-scolaire 

19 

15 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

e 

e 

7 

6 

-251- . 

Netherlands 
Pays Bas 

New System . Nouveau systime 

HOLLANDIA  

School Systems a Guide. Education in Europa.-Council for 
Cultural Co-Operation. Strasbourg,1965.215.p. 



- 252 - 

Az egyes iskolatipusok holland nyelvis  
megnevezése  

1.Kleuteronderonderwijs 

2.Lager Onderwijs 
/Basisónderwijs/ 

3.Brugjar 

- 4.Buitengewoon /B.L.O./ 

5.Voortgezetgewoon Lager 
Onderwijs /V.G.L.O./= Meghosszabbitott Elemi Isk. 

6.Voorbereidend wetenschappe- 	. 

lijk Onderwijs/V.áY.O= Egyetemre Előkészitő Okt. 
7.Gy mnásium Alpha -r Beta 	= .Klasszikus Gimnázium 

$.Athenetlm 	. 	 . = Modern gimnázium 

9.Lyceum 	= LiceuT 	. 

lo.Hoger algemeen voortgezet 
Onderwijs /H.A.V.O./= Magasabb Á1t.Középfoku Okt. 

11.1VIiddelbaar al-gemeen voort- 	. 

gezet Onderwijs 
/M.A.V.O./= Középszintü Ált.Középfoku Okt. 

12.Lager algemeen vóortgezet 
Onderwi js /L.A.V.O. /= Egyszerü Blemi Középfoku Okt. 

13.Schoolen voor.technisch 
Onderwijs /S.V.T.O./= Technikumok és Szakiskolák 

14.Schoolen voor.huishoud en 
nijverheidsonderwijs= Müszaki és Háztartási Isk. 

15.Schoolen voor landbouwon- 
derwijs 	= Mezőgazdasági Szakisk. 

16.Schoolen voor middenstands- 
onderwijs 	= Kereskedő  Iskolák 

17.Schoolen voor oconomisch en 
administratif ond. = Üzemgazdaságtani és Üzemszer- 

, 	vezési Iskola 	... 
18.Schoolen voor de opleiding van 

onderwijsend perso- 
neel 	= Tanitóképzők és Főiskolák 

19.Schoolen voor socialpedago- 
gisch Onderwijs 	= Szociálpedagógiai Iskolák 

2o.Schoolen voor konstonder- 	. 
wijs. 	= Müvészképző Iskolák 

21.Technise .he Hogeschool 

22.Economische Hogeschool 
= Müszaki Főiskola . 

= Közgazdasági Főiskola 

= Óvoda /Isk. megelőző kori n. 

elemi Iskola 
= "Hidév" /Átmeneti Év/ 

= Gyágypédagógiai Iskola 
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NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 

/Bundesrepublik Deutschland/ 

Terület: 247 978 km 2  

Lakosság: 57 247 200 fő 

Államforma:. szövetségi köztársaság 

	

Népek: német 	99 % 

dán 
0,18% 

holland 

	

egyéb 	. 0,82 

Hivatalos nyelv: német 

A Német Szövetségi Köztársaság - beleértve  Nyu-

gat-Berlint is - 11 tartományból áll. Ezek 

1. Baden-Württemberg . 	7. Niedersachsen 

2. Bayern 	. 

3. Nyugat-Berlin 

4e. Bremen • 

8. Nordhrhein-Westfallen 

9. Rheinland-Pfalz 

:10. Saarland:. 

5. Hamburg 	.. 	11. Schleswig-Holstein 

6,.: Hessen 	 . 

Ma minden tartománynak saját kormánya, parlamenti 

testülete., államigazgatása, következésképpen saját iskola-

rendszere van, amely utóbbit az egyes tartományok Oktatás-- 

ügyi Minisztereinek Állandó Konferenciája /Sthndige Konfe• 

renz der Kultusminister der Lünder/ koordinál. 
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I, Történeti visszapillantás az oktatás fejlődésére. 

Mint Európa 	más országaiban, igy Németországban 

is az oktatásügy egyházi intézményekből nőtt ki. Ősidők 

óta a papok:, illetv e . szerzetesek foglalkoztak tanitással. 

Az első iskolák a. Benedek-rend kolostoraiban jönnek létre„ 

mindenekelőtt az egyházi rend kinevelése céljából. Csak 

jóval később vállalták nemes ifjak nevelését előbb a feje-

delmi udvarokban, majd világi, külső iskolákban, 	. 

A leghiresebb kolostori iskolák/1/ székhelyei Német.' 

országban Fulda:, Korvey, Hersfeld, Reichneau, St.Gallen és 

Tegernsee voltak, A tarvitás nyelve ezekben az iskolákban a 

latin volt ., minthogy ez. a nyelv volt az egyház, az állam 

hivatalos érintkezésének nyelve. .A  könyveket  latinul irták 

Ifs a korabeli világi tudományokat., a "hét szabad müvészetek" 

/artes liberales/ tudományát is igy  oktatták. A történeti 

érdekesség,. hogy Európa-szette.szinte egyetlen grammatika 

könyv forgott közkézen, Donatus könyve, amely 335 köre].  

Rómában keletkezett. Ritkábban használták a. .részletesebbet 

Priscia.n•-tól. Anyanyelven csak annyit beszéltek az iskoláim 

ban, amennyi . a latin szövegek magyarázatához mulhatatlanul 

szükségessé vált. Az első tantárgyak ezen iskolákban az 

Aachen-i . szinődusz határozata /789/ alapján zsoltárok,, 

krás, éneklés, az egyházi irások olvasása és grammatika' 

volt. A "Quadrivium" matematikai tárgyait kevéssé á0olták. 

A kolostorok-és dómiskolák elsősorban nevelőintézetek 
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voltak, ahol az együttélés /conv .ictus/ nagyon szigoru volt  . 

és a papok kemény fegyelmet tartattak.  

A világi oktatásvoltaképpen a keresztes hadjárat  

idején terjed. A lovagok némelyike már olvasni _,: irni és,la-  

tinul tanul, de a tavit ist változatlanul a papok végzik: Az  

idegen nyelvek közül a franciát tanulják szívesen. Mig  ko-~ 

rábban a Trivium tárgyai közül a grammatika hóditott,most . 

a dialektika viszi el a pálmát. Arisztotel .esz.tanitásái nyo-

mán a skolasztika fejlődik ki:. A beszédnek egyszeriben a  

tartalma és nem a formája válik fontossá. Uj oktatási intéz.  

mények keletkeznek: az egyetemek, Párizs, Bologna után  II. 

Frigyes alapit egyetemet Nápolyban 1224-ben, amelyeket másik  

is követnek és.amelyk a.tudományos élet, az iskolák; . kdzpont-- 

jaivá válnak. A Német Római Birodalom területén 1348.-ban  . 

IV.Károly alapitja az első.:. egyeteme t.. a párizsi mintájárá,  

a ma is nevezetes Karolinumot. Ezt hamarosan  követték a.töb  

biek: Bécs:. .365/l3.4/.;  Heildelberg: 1386; Köln:. 13$8;  

Erfurt: 1392. A  15.84.H-ben ehhez még 9 csatlakozik és azok  

közt is a Leipzig-i 1409 ben  és a Rostock-i 1419-ben  válik  

nevezetessé... Jelentőségük abban van, hogy a 13.sz.-tó1 a z . 

egyetemek nyomában a  városi iskolák kezdenek feltűnni és  

bennük már az anyanyelvet is oktatják. Később a városi  polc- 

gárság a kereskedelem és kézmüvesség..terjedése folytán  

igényli is a német nyelvet. .A könyvnyomtatás pedig falun , 

is megteremti.az iskolákat, amelyek ugyan még egyháziak t,  

de elterjedésük nagy léptekkel halad elere_,  
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A reneszánsz és humanizmus kora/2/  

Az Italiából áradó uj szellem átkel ugyan az Alpo. 

kon, de hatosa egyelőre csak az iskolákra korlátozódik.Leg 

hamarabb az uj alapitásu egyetemek veszik át: Greifswald 

/1456/, Freiburg /1457/, Basel /146ó/, Ingolstadt /1472/, 

Trier /1473/, Tübingen és Mainz /1477/, valamint Wittemberg 

/15o2/ egyetemei. A humanisztikus műveltség hódit és ennek 

székhelyeivé a városi iskolák válnak, mig tudománya a retot,  

rika lesz. Rotterdami Erasmus lesz az uj képzésideál. Az 

iskolák fejlődésének következő nagy állomána a 16.sz. 3. év. 

tizede .,.. a  fellángoló  vallási viták és harcok ideje. Luthe 't . 

1524-ben felhivást intéz a  városok polgármestereihez az isi- 

kulák ujjászervezésére, aminek  következménye 1530-ban vala-

miféle iskolakötelezettség bevezetése. Ugyanennek a célnak 

szolgálatában, a humanista szellemei iskolák megteremtéséért 

igen sokat tesz Melanchton, a Wittenberg-i egyetem professzo-

ra , aki nemcsak fáradhatatlan iskolaszervező ., de egyben 

a tanitóképzés mentora  is.  Bár az iskolák ezután is .szoros 

kapcsolatban maradnak az egyházzal, az elvilágiasodás é.s 

államositás folyamata megindul. A fejedelmek, kik korábban 

a. főiskolák patrónusai volta4 most mindinkább átveszik az 

egész oktatás gondját, 

Ez a fikor -  szeli az első középiskolákat is, amelyek. 

mint "szász-fejedelemségi bkolák" Pforta-, Meissen-, Grimma 

ban /1543/ és a wUrttembergi kolostori iskólákban nyilnak meg. 
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A két leghiresebb középiskolája a kornak a Michael N .ean-, 

der által Ilfeld-ben ős Valentin Trotzendorf  közremiködé-

sével a Liegnitz melletti Goldberg-ben  alapitott intézmé 

nyek voltak. kiemelkedő iskola volt még a Johannes Sturm 

irányitotta.Straesburg-i és a Hieronymus Wolf  intenciói . 

nyomán szervezett. Augsburg-i "középiskolai tanoda". A  sok-

féleségeikben is egységet mutató intézmények jelIemzőj&.az 

elokvens latin nyelviség volt.  Az iskolák efféle szerve- 

tettsége a 18.sz.-ig ilyen ismmara .d..A most már emeltszintű 

latin középiskola - gymnazium academicum - olykor fakultás-

sal is rendelkezvén, az egyetem után a legfontosabb intéz-

mény. Benne a humán tárgyak mellett a matematikai elemei 

/16.sz.v.égén/, a  reáliák csak jóval később /17.sz./ nyernek 

polgárjogot. 

A  középiskolák oktató-nevelő munkájára a  Ratio 

atque institutio studiorum S.J. /1599 óta/ volt irányadó. 

Ezekbe az iskolákba való felvételhez elemi ismereteket igéi- 

nyeltk. Az iskolák.felépitése a következő volt: A nyelvi 

tudományok elsajátitásárá 3 /vagy 4/ grammatikai osztályt 

szerveztek,. majd 2 humán osztálykövetkezett„ Az igy szer-

zett ismereteket 2 humán osztályban folytatták ős csak ezek. 
.3 	 . 

után következett a 3 éves filozófiai kurzus. Legfőbb kivá- 

nalom a latinelokvencia volt; a görögnyelvet mellékesnek 

tekintették és a korábban müvelt reáliákat /Eruditio/ hát- 
térbe szoritották. 
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A 17.sz.-ban a fejedelmi udvarok lettek a szellemi 

élet központjai. .A latin lassan vesziti fényét, mert a fe-

jedelmi udvarok a franciás műveltséget kedvelik. A "fialant . 

homme" lesz a nevelési cél. Több fejeüelemségben "lovagi 

akadémiát" alapitanak,.amelyekben a kor izlése szerint el«- 

sősorban genealógiát, heraldikát tanitanak, ugyszintén 

földrajzot, történelmet, jog- és államtudományt, matemati- 

kát, épitészetet és hadtudományár. 

Időközben az alig fejlődő népiskolák Ügyében is 

történnek lépések._ Ennek fő mozgatói W. Ratichius /1571- 

1635/ és Joh.Amos Comenius, /1592-1670/ voltak. At ő szorg 

galmazásukra jelenik. meg 1619-ben Weimarban az első hiva- 

talos rendelkezés a kötelező oktatás bevezetéséről a.6-12 

éves korban, Ennek a szivás törekvésnek lesz következménye 

1642-ben az elsőrészletes állami oktatási rend. 

A felvilágosodás kora  

II.Fíigyes kora a felvilágosodás. Ekkor hangzik el 

először az a kivánság, hogy a fiatalságnak hasznos ismere - 

teket is kell tanulnia. A filozófiai kor pedagógiai korrá 

.alakul. Ennek a mindinkább terebélyesedő utilitarista fél«» 

fogásnak eredménye, hogy Joh.Jul.Hecker 1747-ben mega1a-.,_ 

kit;ia Berlinben az_első gazdasági-matematikai reáliskolát,  

Ez még ugyan nem az igazi reáliskola a szónak mai értelme» 

zésében, de mégis eredményesen töri át a klasszikus humán 
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tárgyak..kinai falát. A felvilágosodás nagy német oktatás' 

ügyi apostola Joh.Felbiger /1724-88/ teremti meg végzel is a , 

az időtálló német iskolát. Tevékenysége nemcsak á falusi 

iskolák életrehivására terjed ki, hanem a tanitóképzés meg-

inditására is. 1774-ben Mária Terézia őt bizza meg a német 

anyanyelvü.okta.tás országos tarszervezésével. ( dolgozza ki 

az első "Általános iskolarendet", amelynek bevezetését fo-

kozatosan végrehajtják.. Bár az általános tanköteLezettség. 
1.e 

kimondása II. József uralkodása idején ólt, törvényes formát *  

annak végleges megvalósulását csak a 19.sz. zárta le végér- 

vényesen. ' 

A kizépiskoiák végleges elhatárolódása az.elemi . foku 

oktatástól, felfelé az egyetemtől 1788-ban következett be, 

amikor Poroszországban ez érettségit bevezetik. A teljes 

anyanyelvi középiskolázás pedig a jezsuita rend feloszlatá-

sa után /1773/ következik be, és ez uj korszakot indit el 

a középiskolák fejlődésében. 

Gimnáziumok a 1 sz.«-ban'  

A gimnáziumok az uj humanizmus hatására a protéstáns 

tartományokban fejlődtek ki először. A nevelés célja a:z ön- 

állóság felébresztése, a harmónikus képzés lesz. Ennek a 

gondolatnak  Wilhelm  v.Humboldt /1767-1835/'válik igazi  kép- 

viselőjévé. Elképzelései az egész német oktatásügyet átfor-

málják. Ó teremti meg az első valóban német oktatásügyet. 
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Sugalmazására 1837-ben megjelennek az első tantervek. Hasz-

nálatukat az állami hamarosan elrendeli. Ebben már a közép* 

iskola évfolyamait 9, illetve 10-re emelik. Intenziv anya- 

nyelvi oktatást vezetnek be és erőteljesen tanitják a fran ,* 

ciát. Később a. gimnázium 9 éves lesz, a századforduló után 

pedig 8 évfolyamuvá válik. . 

Humboldt teremti meg tapasztalt pedagógusokkal és 

filozófusokkal a gimnázium formájában azt az iskolatiw 

pust, amely a humanizmus uj értelmezésén nyugszik és amely 

az egyetemre készit fel. Reformja alapján . hosszu ideig  a -

latin és görög nyelvek képezik a gimnáziumi oktatás közép- 

pontját. 	 . 

A századfordul6./19-2o.sz./táján olyan uj iskolati- 

•pusok keletkeznek, mint a reálgimnázium és főreál, később 

a modern matematikai természettudományos gimnázium, a kóráb- 

bi klasszikus gimnázium mellett. A fentiekkel párhuzamosan 

kifejlődtek más,. a népiskola és felsőbb iskola között álló 

iskolatipusok is ., különösen az északi tartományokban -'mint 

amilyen a polgári iskola y  felsőbb polgári iskola ős a külön-

féle liceumok. 

A.két világháboru között /2/  

Az első világháboru zavaros esztendei, majd az azt 

követő idők csak igen lassan és hosszu vitákban érlelték meg 

azt az iskolareformot, amely 1920. április 20 -án kapott jó-

váhagyást a birodalmi konferencián. Általa nyert bevezetést 
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a minden gyermekre_ kiterjedő és kötelező 4 osztályos elemi 

iskola. Ezzel megtették az első lépést az oktatás demokra-

tizálása felé, A népiskolát végzett dolgozók részére össze-

vont /Aufbaugymnasium/ és esti gimnáziumot /Abendgymnasium/' 

létesitenek. Véglegesen kiformálódik az általánosan képző 

oktatás hármas tagozódása /né.piskola, közép- és felsőokta- 

tás/., amely megmarad az egész 19. sz. folyamán és meghatáro-

zója lesz a későbbi iskolaszervezéseknek. 	. 

Az oktatással kapcsolatos törvényhozás Németország-

ban mindig  az egyes társállamok /tartományok/ feladata volt., 

1871 és 1919 között, bizonyos egységmegteremtésére azonban 

számos egyezmény jött létre. 

A We.imari- Alkotmány_ /1919/ a birodalomra ruházta 

a jogot, hogy az oktatásügyet alapvető rendeletekkel kor- 

mányozza. Mégis 1933-ig csak két lényeges területén történt 

fontos oktatásügyi intézkedés. /Törvénnyel!/ Ezek pedig a 

népoktatást és a hitoktatást érintették. Az általános okta- _ 

tást rendezendő birodalmi oktatási törvény megalkotásának 

politikai _, világnézeti és pénzügyi akadányai voltak. . 

A nemzeti szocializmus kezdetén /1933/ uj birodalmi 

oktatási minisztérium jött létre, amelyet a korábbi porosz 

kultuszminisztériummal egyesitettek. Emellett a birodalm i . 

minisztérium mellett a tartományoknak külön oktatásügyi mi-

nisztériumai is alakultak. Ebből -  a korból csak egyetlen 

törvény volt nagy horderejeü: a "náci oktatási törvény"; 
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amely rendkivül sokat ártott az egész német népnek, amely 

valósággal megmérgezte az egész német fiatalságot. Az 1938.- 

as birodalmi oktatási törvény a  pedagógiai főiskolákat fel-

oszlatta. A felsőbboktatást 1 évvel leröviditette és a hall-

gatók létszámát drasztikus eszközökkel csökkentette. Az 

egyetemek fejlesztése szünetelt; az egyetemi, de a középfo-

ku oktatás is valósággal megbénult. 

A náci Németország összeomlása után /1945/ az iskolák 

nagy része elpusztult vagyy megsérült, az oktatásügy gyakor-

latilag szinte megsemmisült. Az óriási hiány tanérőkben, . 

tantermekben, oktatási eszközökben  már önmagában is vázol-

ja azt a helyzetet, amely oktatási területen Németországban 

a II..világháboru befejezése után megmutatkozott. 
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II. A mai oktatási rendszer 

A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényében,az 

alkotmányban a szövetség oktatásügyi illetékességét nem 

rögzitették. A szövetségi alkotmány az oktatásról csak ál-

talánosságban intézkedik, egyébként ez a. kérdés mindenütt 

a tartományok autonómiájához tartozik.  Noha az oktatásügy ki-

formálása, egy-egy tartomány szuverén joga, mégis 1948 óta 

az egyes tartományok oktatásügyi miniszterei egy központi 

szervbe, a Tartományok Oktatásügyi Minisztériumainak Állandó 

Konferenciájához /Stöndige Konferenz der Kultusminister der 

BundesLhnder/ tartoznak. A német oktatás egységes rendelke-

zései és fejlesztése, a Szövetségi Köztársaság oktatásának 

egyesitése céljából különböző'szkbizottságok koordinálják 

a tartományok oktatási törekvéseit, amelyeket aztán az Allan-

dó Konferencia plénuma elé terjesztenek elfogadásra. Az á1-. 

landó Konferencia pedig éppen integráló törekvéseinél fogva 

ajánlásokat tesz a 11 tartomány felé. Maga a koordináló tevé-

kenység, majd a konferenciák_előkészitése a titkárság /Sek-

retariat.der Kultusminister - Konferenz/ feladata, amely 

Bonnban megfelelő apparátussal tartja kézben az oktatásköz- 

ponti irányítását. 1955-ben a tartományok között egyezmény . 

jött létre /Das Düsseidotter Abkommen/, amelyet 1964-ben ' 

/Das Hamburger Abkommen/"megerősitettek az egyes oktatási 

kérdések irányitása tekintetében. Ezek az általánosan elfo- 

gadott kérdések: tanévnyitás, az iskolai év tartama, iskolai 

kdtelezettség, az általánosan képző oktatási intézmények 
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szervezeti felépitése,_v.izsgák, osztályozás. Lényegében 

ez azt jelenti, hogy a legdöntőbb kérdésekben egyeségesitő 

szándék alakult ki. 	 . 

Az iskolarendszer felépitése/3/ ' 

Az iskolakötelezettség a 6. életévtől a 18.-ig ter  

.Jed és a 9. iskolai év után ér véget. Utána minden tanuló. 

számára a nem teljes idejü,.de kötelező iskolatátogatás kö.- 

vetkezik a szakmai képzés. valamely formájában. 

Az általánosan képző oktatás a népiskola alsó tago-

zatának /Grundschule/ 1-4. 1  illetve 1-6. osztályában, a 

/népiskola/ felső tagozatán /Hauptschule/, a reáliskolában  

/Realschule/ és gimnáziumban /Gymnasium/ folyik. A különbö -~ 

ző iskolatipusok "áteresztő képessége" az utóbbi esztendők- ►  

ben jelentősen megjavult:.. 

Az NSZK iskoláinak életére a következők a legjel.lem 

zőbbek. A.tanév augusztus 1-én kezdődik és a következő nap 

tári év Julius 31-én érvéget. /Korábban a tanév április 

től március 31-ig tartott./`Egyedül Bajorországban kezdődik 

a tanév szeptember 1-én. A tanítás általában 6 napos, keve- 

'sebb helyen és kisérletképpen foglalkoznak az 5 napos táni- 

tás problémáival As. A heti órák száma az iskolakezdők szá-

mára la, a többieknek 34-36 óra, A tanórák 45 percesek, de 

az un. Blockstunde-k - ezek összevont órák - 80-90.percig 

tartanak. A szüneteket ugy osztják el, hogy azok 5 tanit'si 

óra esetében 40 percet tehetnek ki. Az iskolai szünetek 

tartományonként változnak. A nyári szünet Julius 1. ég  



- 266 - 

szeptember 10 között van. A további összefüggő szünetek: 

karácsonykor, husvétkor illetve pünkösdkor és ősszel van-

nak. 

Az iskolák nagy többségében 	különösen a reális- 

kolákban és gimnáziumokban - a  fiuk és leányok tanitása 

külön van. Koedukció csak vidéken és a három város-államban: 

Nyugat-Berlin, Bréma és Hamburg városokban van. 

A 11 tartomány közül nyolcban un. "taneszközszabad-

ság" /Lehrmittelfreiheit/ uralkodik. Ez azt jelenti, hogy 

tankönyvekről, taneszközökről minden tanuló számára maga  

a tartományi iskolavezetés gondoskodik, Ennek mértéke azon- 

ban az egyes .tartományokban igen v4ltozó. 

Az iskolák telitettságét osztálylétszám szerint az 

alábbi adatok mutatják: . 

Jelenleg ' 1970-re 

Népiskolákban 35 	. 30 

Reáliskolákban 32 26 

Gimnáziumokban 27 20 

A nevelők kötelező óraszáma az egyes iskolatipusok.- 

ban az alábbiak szerint alakul: 

Népiskoláknál heti 	29-30 óra 

Gyógypedagógiai isk. 27-28 " 

Reáliskolánál 27-28 " 

Gimnáziumoknál 24-25 ." 

Szakmai oktatásban 

/iparitanulóképzés heti 24-28 óra/`. 
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Jelenlegi  iskolatipusok 

Népiskola alsó tagozat /Grundschule/ 

A népiskola alsó tagozata - eltekintve a  3 város- , 

államtól /Ny.Berlin, Bréma, Hamburg/ 1-4 osztályokból áll, 

Az emlitett 3 városban az alsó tagozat 6 évfolyamból áll, 

de,: a 4. osztályból  már át lehet lépni valamelyik tovább-

vivő iskolatípusba. . 

A népiskola alsó . ,tagozatának . feladatát 1956. május 

17-én /a. hat.száma: 130/ a Kultuszminiszterek Konferenciája 

az alábbiakban határozta meg: 

"Az alsó tagozati népoktatás feladata, hogy a gyer-

meket a.játék világából .a céltudatos munkához, a közösségi 

életbe elvezesse; természetes növekedéseiket - fejlődésüket 

előmozdítsa; testi, szellemi, lelki erőiket kifejlessze és 

fejlődésüknek megfelelően ismeretekkel, készségekkel ruházza 

fel a népiskola felső tagozatában /Hauptschule/, a reális-

kolában és gimnáziumban való továbbtanulásra". Ezt a céltó 

elérendő, az alábbi óraterv megfelelően illusztrálja a kép-

zésben résztvevő tantárgyak óraarányát, 
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ÓRATERV 	 . 

a népiskola alsó`tagozata /Grundschule/ 1-4.oszt.  

számára 
/Bay ern/  

Tantárgyak G s 	t á.l y Q k 
1. 2. 3. 4.  

Hittan 3 3 4 4  

Német nyelv l02  l02  

ginek 11,1i 16 18 
1 1 

Szülőföldismeret 4 4 

Számtan 5 5  

Torna és sport 2 2 2 2  

Pótlólag 
Leány-kézimunka 2 2 3 3 

összes heti fiu 211  23 26 26 

leány 23 25 28 28 

1.A tanév első harmadában,az 1.osztályosoknak 
csak heti 18 órájuk van./Hittan 2 óra,együt-
testantárgyi órák száma 14 óra és torna 2 
óra, 	 . 

2.A 3. és 4. leányosztályokban a lo német nyelvi  

óra helyett csak 9 van. 

~ Schultze,W.:Das Schulwesen in del-Bundesrepublik  
Deutschland. Verlag J.Beltz - Wein-  
heim.1966. 152.p.  

Forditotta:Koczka János. 
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2.. Általánosan képző középiskolák /Sekunderschulen/ 

Ide számitanak: 

1. a népiskola felső tagozata./Hauptschule/; 

2. reáliskola /Realschule/ 

3. gimnázium •/Gymnasium/. 

Mig a Hauptschule-ba minden külön eljárás . nélkül 

bekerül a tanuló, addig a reáliskolába és gimnáziumba fel-

vételi vizsgát/4/  kell tennie.  A  középiskolák felé való to-

vábbjutás a 4. alsótagoiati osztály után következik, tehát 

11 éves korban - kivétel a.3 városállam, ahol a 6.osztál y  

után . 13 éves korban - történik a kiválasztás. 

Az utóbbi években kisérletképpen.egy kétéves "fej- 

lesztő szakasz" /Förderstufe/ bévezétését szorgalmazzák az 

5.-6..  tanévben. Ezeket  Hessen, Niedersachsen, Nordrhein- 

Westfalen és Rheinland-Pfalz tartományokban próbálják ki. 

E kisérleti /Förderstufe/ osztályokban a tanulók némát- 

an-gol nyelveket és matematikát tanulnak, majd felvételi vizs-

ga nélkül a reál vagy. gimnázium 7.osztályába kerülnek. 

A felvételi vizsgák minden tartományban bizottságok 

előtt és pontozásos elbirálás alapján történnek. Ez rend-

szerint a kiválasztott iskolában próba-tanitás keretében 

zajlik le. A sikeres felvétel után a tanuló un. "próbaévet" 

tölt le az uj intézetben. . 
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Középiskolai tipusok /5 ' 

a/ Népiskolai "felső . tagozat".  /Hauptschule/ . 

Az alsó tagozattól elkülönült, önálló iskolatí-

pus. A  nálunk is  ismert egykori polgári iskolára 

emlékeztet . . A 8., illetve 9. tanévvel végződik. 

Nyugat-Berlin, Bréma, Hamburg, Niedersaschen *  

Schleswig-Holstein, Hessen önkéntes 10. osztály.  

lyal is  rendelkezik ezen iskolatipusokban. 

Az iskola feladata hogy a tanulókat a praktikus 

életre készitse fel. További célja, hogy megfele-

lő alapvető ismeretekkel és készségekkel a tanu-

lót a szakma i_. életre, a.hivatásra és a. hivatásra 

előkészitő iskolákban való tanulásra felkészitse •  

Az iskolai  munka a hagyományos és' csoportoktgtási 

módszerekkel történik. A törzstárgyakon kivül. 

énekkar, játék, tánc, kertészeti.ismeretek, fény- 

képezés szerepelnek a tantervben. A  felső tagozat 

tárgyai: hittan,_német,.: egy  élő idegen nyelv$  

számtan, történelem, földrajz, természetismeretek, 

testnevelés, rajz, kézügyesség,.zene. 	. 

A szaktárgyi.csoportositás nem minden tartomány 

ban egyezik. Az alábbi óraterv jól tükrözi a tan-

tárgyi arányokat. 	 . 
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ÓRATERV *  

a népiskola felső tagozata /Hauptschule /számára  
/Schleswig-Holstein/  

• 

Tantárgy 

8 	8 	_ 	' 	'  

5 	6 	7 	Nyári'•Té1i 	9 	Nyári'Téli 9  
fiuk 	leányok  

részére 	részére 

Egységes tani  
tás 7 	12 	7 	11,  

Hittan 2 	2 	2 	2 	2 	1 	2 	2 	1 

Német nyelv 6 	6 	5 	5 	4 	4 	5 	4 	4  

Angol nyelv 4 	4 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2  

TOrténelem 2 	2 	3 	3 	1 	- 	3 	1. 	- 

Földrajz 2 	2 	2 	2 	1 	- 	2- 	1 	- 

Biológia 2 	2 	2 	2 	1 	- 	2 	1 	- 

Természettan  
Fiz.-Kiig 1 	1 	2 	2 	1 	- 	1 	- 	- 

Számolás és m' ás  

4 	4 	5 	4 	3 	3 	4 	3 	3  

Rajz és  
kézügyesség 2 	2 	21 	31 	31 	31 	2 	2 	2  

Női kézimunka 2  2/ /2/ /2/ 	- 	- 	- 	2 	2 	2  

Háztartástan  - 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	4  

Zenei nevelés 2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2  

Testi nevelés 3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3  

Összesen 

/322  

o 	3o 	3o 	3o 	3o 	3o 	3o 	34 	34  
322 322/  l 

1/Ahol a helyi viszonyok megengedik, kézügyesség is ta-
nitható pótórákban.  

2/Leányok részére.  

~ Schultze,W.:Das Schulwesen in der - BDR•Deutschland.Verlag  
J.Beltz-Weinheim,l966.153.p.  

Forditotta:Koczka János.  
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b/ Reáliskolák /Realschulen/  

Szervezetileg ez a tipus a Hauptschule és a gimnázi-

um között foglal helyet. Az utóbbi 15 év alatt a reálisko-

lák rendkivül elterjedtségnek örvendenek. Néhány illusztrál- 
 

ció a számadatokra:  

	

Iskolák száma  . 	Tanulók  száma,  

	

/'CTárosállamok . 	/Városállamok-  
. .nélkül/ 	kalt  

1950 	. 	579 	235 804  

1955 	. 	. 	815 	.. . 	436 291  

1960 .. 	-943- 	. 	430 693' 
~  

1964 	1.286 	528 391  

A. reáliskolák fejlődése és fejlettsége az egyes  

tartományokban nagyon különböző.. Ez arra vezethető vissza, 
 

hogy a reáliskola p1. Schleswig-Holsteinben nagyon régi,  

mig Bayern-ben csak.a háboru után-vezették be. Népszerüségé«-

nek legfőbb oka., hogy az általános müveltségen. tul előkészit  

a mérnökiskolákra és felsőbb szakiskolákra. 	. 

A reáliskola a legtöbb tartományban a 4 osztályos  

elemi ismeretekre épülve 6 évfolyamu /5-10.osztály/ és a  10.  

osztállyal fejeződik be. A városállamokban a 6. népiskolai  

osztály után kezdődik. és 4 évig tart.  

A reáliskola célját az 1953. december 17-i rendelet  

.igy határozza meg: "Tanitványait a praktikus életre késziti  

elő  felemelt  szakmai, .gazdasági és szociális felelősséggel,  

a szükséges általános képzés igényével. Gondoskodnia kell a  

képzés utján az utánpótlás biztositásáról a mezőgazdaság,.  

Ének  
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kézmüvesség, kereskedelem, ipar és közigazgatás számára". 

A reáliskolai oktatást az utóbbi években az  erős 

differenciálódás jellemzi a nyelvi, matematikai, természet-

tudományi, gazdasági és szociális irányban. Ez különösen 

a városokban figyelhető meg elsősorban. _A reáliskolában 

az ,angol  nyelv  a kötelezőidegen nyelv. A francia .nyelv 

szabadon választható. A tanitott tárgyak körében az alábbi 

óraterv igazit el. 	 . 
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ÖRATERV  
a reáliskolák számára /Hessen/  

O.  s  z t á l y  o  k  
Tantárgyak  6 . 	7. 	8. 	9. 	10.  

2  2  2  2  2  Hittan  

Német nyelv  

Politikai képzés 
Történelem 
Társad.tud.. 
Földrajz  

Angol nyelv 

5  5  4  4  4  

2  
2  
2  

2 
2 
2  

5  5  

6  5  4  4  4  •  
Idegen nyelv /franci -./_ 

/37k  /31  /3+/ /3$/  

Matematika 4  4  4  

1/-/+♦1/±%  Geometria -- Rajz  MID 

Fizika - Kémia 

Biológia 	2  

3 	3  

2 2/3/++ 

2  

2  2  

2  2 	2 Zene 	2 2  2 

Müvészeti nevelés 	2 2  2  

2  2  Háztáji barkácsolás 2 2/3/11  2/4/1E  2  

Testi nevelés 	3 3 	3  3  3  

WIN MEN /2/k  /2/k  Gyorsirás  

32  Összesen 	32  337+3/  33/+3/  
33 7+3+2/  

331+3+2  
	 ~ 

+ és a zárójelbe fogott számok a választható tárgyat jel. 

és a zárójelbe fogott.számok a leányokra vonatkoznak. 
x 8.osztályos leányok:l.heti 2 óra leánykézimunka, 

2.heti 4 6ra háztartástan, 
tehát átlagban heti 3 óra "háztáji 
munka. 

9.osztályban:1:heti 2 óra kézima 
2.heti 2 óra kézim.±4 óra házt.;átlag 4 ó. 

*háztáji"munkaismeret: 
Schultze,W.: Mint,az előző táblázatnál.Idézett mü 154.p. 
Forditotta:Koczka János. 
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A reáliskolák tani.tási.módszerét illetően a szaktár-

gyi tanitás hagyományos,. valamint a . c.soportoktatás módsze-

rét használják. A tanulókat elsősorban önálló munkára ser-  

kentik. A felsőbb osztályokban "szabad beszélgetéseket" ve-

zettek.;.be*  Sulyt helyeznek a környező világgal való köz* 

vetlen kapcsolat felvételére: kirándulások, gyár-üzem-áru- 

házlátogatások. 

.c/ Gimnáziumok /Gymna.sien/` 

A gimnázium feladata az érettségivel az egyetemi.és 

főiskolai tanulmányokra való.fel,készités. Feladata a top 

vábbiakban_olyan.magasfoku müvel.tséget biztositani a to-- . 

vább már nem tanuló fiatalok számára,, amely inditást ad-az 

egyénnek kvalifikált pályák eléréséhez. A Hauptschule és 

Realschule-hoz viszonyitva a gimnázium.tipusokra tagolt is- 

kola.. Tradicionális hármas tagozódása:.klasszikus, modern 

nyelvi és matematika - természettudományi tipusok. Az utób. 

bi  években.ez._.a differenciálódás szociáltudományi, közgaz 

daságtudományi és zenei... tagozatokat. eredményezett . 

Az. erősebb. tagozódás je.lei.a felső tagozatban /11-.13 ■ 
osztályok/.mutatkoznak meg erőteljesebben. Ezeket nem ugy 

.kell.tekintenünk,.mintha .valami korai  szakmai ismeretekre 

való specializálódás kisérletei völnának, hanem sokkal in-

kább a mélyebb merítés szándéka hivta őket életre. 

A differenciálódás a . tipust karekterizáló szaktár,  - , 

gyakban lépnek fel. A gimnáziumok közötti különbség ,csak 
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az 5.osztályoknál szembeszökő.  Az áteresztő képesség az 

egyes tipusok között is fennáll, kiilönösképpen az első 

4 esztendőben /5-8.osztályig/. 

A gimnázium felső tagozatának tarvitását és tantárs 

gyait /11-13.osztályok/`az 1960. szeptember 29-i Kultusz.  

miniszteri Konferencia rendeletileg szabályozta. óraterve  

az alábbi.  

~ 



5 
Tantárgyak  

2  2  

1  
2 	2  
- 	-  
2 	2  3  

1.Hittan  

2 .Német ny. 

Történelem  

KÖzÖssOgi ism.-  

. Földrajz 

3.Zene  
Képzőmüv.  
Kézimunka  
Sport  

	

4. Latin ny. 	5 

	

Görög ny. 	- 

Angol és vá-
lasztható ny.- 

6 7 8 9 

2  2 2 

4 4 4 

1 2 2  

- 

2  1 2 

2 2 11 
2 2 2) 2  
2 2 1 - 
3 2 2 2 

5 5 4 4 
- 4 4 

5 4 2 

lo 11 12 	13  

4 	4  

2 . 	2  

1 	1 	4 	-4  

2  

4 	5  

4 	5  

2 /2/ /2/ /3/  

2 
2 
2 	.  
3 

2 

- 

4  

;ma  

ONO 3 	3  
6.Választhatöan 
kötelező t. 

Összesen - 	29 	30 	34 	34 	32 	34 	33 	32 	29  
/35/ . /34/ /34/  

5. Matematika 
Fizika  

Kémia 
Biológia 

4 	3  
2 	2  
2  
2 

4  

2 	2  
2  

Olga 

Rendelkezésre á11ó óra az.5.oszt.ba n.,,e 1  
Énekkar,  csoportos zene   6 
Munkaközösségek, csop.munka  8  
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ÓRATERV+  
a klásszikus gimnáziumok  

számára  
/Niedersachsen/  

l.Féléves váltásban.  

2.Zene vagy müvészet a tanulók választása szerint.  
3.Választhatóan kötelező tárgy:fizika vagy kémia vagy biol.  

~ Schultze,W.:Das Schulwesen in der Bundesrepublik'Deutschl.  
Verlag J.Beltz, Weinheim,1966. 1-180.p.  

Forditotta:Koczka János.  
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A gimnáziumok szervezeti felépitése, 

A.gimnáziumok 2 formája ismeretes: normál és az un. 

"ráépülő" vagy kiegészitő gimnázium /Aufbaugymnasium/. A 

gimnáziumok 9 vagy 7 osztályosok és a népiskola alsó tago- 

zatára épülnek. A 7.osztályos gimnázium az alsó tagozat 

6 osztályára, a 9 osztályos gimnázium az alsö tagozat 4' 

osztályára épül., 

A gimnázium "ráépülő=kiegészitő" tipusa.'a.Haupt.. 

schule 7.osztályára és a reáliskola 10. osztályára épül. Há 

rom év alatt juttatja el tanulóit az érettségiig. Második 

idegen nyelv ismeretét nem kivánja meg. 

A gimnázium fő tipusai:  

a/ Klasszikus gimnázium  'Altsprachliches Gymnasium/ 

A törzstárgyakhoz erős latin és görög, valamint 

egy élő idegen nyelv oktatása. kapcsolódik. Némely 

tartományban a görög helyett francia nyelvet le- 

het választani. 	 . 

b/ Modern nyelvi gimnázium /Neusprachliches.Gymna- 

s ium! 

Ez a tipus a fő hangsulyt a modern idegen nyel-

vekre /angol-francia/ helyei. /a latin nyelv mel-- 

lett/. Harmadik idegen nyelvnek azonban az oroéz, . 

spanyol vagy olasz is választható. 
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c/ Matematika-természettudományos. gimnázium 	. 

• /Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium/ 

A gimnáziumnak ezt a tipusát a matematika -» ter-

mészettudomány felé való szélesebb orientálódás 

jellemzi. Az idegen nyelvek itt háttérbe szorul-

nak; inkább az angol és a francia nyelvek, de' 

számos iskolában az angol és latin is szóba jö- 

hetnek. Az NSZK-ban kétségtelenül a modern nyelvi 

gimnáziumok a legnépszeriibbek, de:igen gyakori 

ennek a matematikai -természettudományos tagozat- 

tal való társitása is. 

d/ Gazdaságtudományi gimnázium /Wirtschaftswissen- 

schaftliches Gymnasium/ 

.Jelenleg 40 ilyen gimnázium müködik..Szakosodá • 

sát illetően a gimnázium 10. osztályára épül. 

A 11-13. osztályok foglalják magukba a profilt 

jellemző gazdasági tárgyakat. 

e/ Társadalomtudományi gimnázium /Sozialwissenschaft- 

lichee Gymnasium/ 

Ilyen tipusu gimnáziumokat Bajorországban, Nyugat-

Berlin, Bremen, Hamburg városokban, Hessen és 

Nordrhein-Westfalen tartományokban találunk lég-

inkább. Ebben a tipusban is a 11-13. osztályokban 

megy végbe az erőteljesszakosodás. /Kivétel ' 

Nordrhein-Westfalen, ahol a. tagozódás a  9-13. 

osztályokban történik./ Az elméleti oktatást itt 

széles gyakorlat egésziti ki. 
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f/ Zenegimnázium /Musisches Gymnasium/ 

Zenegimnáziumok vannak Bayern, Nyugat-Berlin, 

• Hamburg, Bremen, Hessen és N:ordrhein-Westfalenben. 

Ebben az iskolatipusban a zenei tárgyak, zenei 

nevelés, hangszeres zene és kóruséneklés állnak 

a képzés és oktatás homlokterében. 

. g/ Egyéb formák 

Nyugat-Berlinben: francia gimnázium;. 

Saarbrücken-ben: német-francia. gimnázium működik. 

Nyugat-Berlinben található a J.F.Kennedy-Gimná- 

zium, amelyben a német-és amerikai tanulók tanul- 

nak együtt. Itt. a 7.. .osztálytól kezdve a. tanitás 

nyelve angol..Flennsburg-ban német-dán gimnáziu-

mot hoztak létre, amelyben az angol.és latin mel 

lett a tanitás német és dán nyelven folyik. 

/Szakismerettel kapcsolt gimnáziumi tipusok/ 

h/ Gazdasági gimnázium /Wirtschaftsgymnasium/ 

Korábban: Wirtschaftsoberschule 

Nyolc tartományban /Bajorország, Nyugat-Berlin és 

Nordrhein-Westfalan-en kiviil/ összesen több, mint 

50 három-osztályos gazdasági gimnázium miiködik, 

amelyeknek látogatása reáliskolai vagy annak meg- 

felelő végzettséget feltételez. Ez az iskola a 

11-13., osztályokat  foglalja magába és gazdasági, 

tár8:adalomtudományi studiumokon át vezet el a fő- 

iskolai érettségihez. 
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i/ Nőképző gimnázium, /Gymnasium für Frauenbildung/ 

Korábban: Frauenoberschule 

Négy tartományban vannak ilyen gimnáziumok: 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland- 

Pfalz és Saarland-ban. 

Tudományos, müvészeti. és háztartási szakismerete-

ket oktatnak. Ennek az iskolatípusnak alsóbb szer- 

vezeti formája a népiskola /Grundschule/ 4. osztá-

lyához /Nordrhein-Westfalen/ csatlakozik, mig fel-

sőbb szervezésii tipusa a modern gimnázium 10. osz-

tályára épül. E.tipusokban szerzett végzettség a 

pedagógiai főiskolákon való tanulásra jogosit és . 

megfelelő kiegészitéssel főiskolai érettségihez 

vezet. 

A gimnáziumok tartalmi munkája 

A gimnázium - tananyagát illetően - szervesen épül 

a népiskola alsó tagozatára. Az első idegen nyelv az angol 

vagy a latin. A második a 7.osztályban kezdődik és a latin, 

francia vagy angol lehetséges. A 9.osztálytól kezdve_ lép 

be a képzésbe a harmadik idegen nyelv. 	: . 

A középtagozatban a természettudományok kapnak na-

gyobb jelentőséget. Néhány tantárgynál ., igy a történelem-

ben  az anyag ciklikusan jelentkezik és az életkorhoz igazo-

dik. 	 . 
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A felső tagozat tanterveit /11-13 osztály/ minden . 

tartományban egységesen átdolgozták. A reform lényege ,, ame-

lyet a Kultuszminiszterek Konferenciája 1960.szeptember 

29-én Saarbrücken-ben "kerétmegállapodásn/6/ /Rahmenverein- 

barung/formájában adott ki, a következő. . 	 . 

A gimnázium felső tagozata 3 osztályból /11-13.oéz-

tályok/'áll: 

Obersekunda /ll.oeztály/ 

Unterprima /12. osztály/ ` 

Oberprima 	/13.osztály/ . 	 . 

A keretmegállapodás.a kötelező tárgyak számát 9-ben 

állapitja meg a művelődési anyag hatékonyabb összpontositá- 

sa.érdekében..Ebből 6 diszciplina képezi vizsga tárgyát. Az 

anyag lehatárolása paradigmatikus kiválasztással, illetve 

oktatással történik éppen a megfelelő mélység elérhetősége 

és a. tanulók nagyobb szellemi önállóságra juttatása céljá- 

bQ1.-. 

A "paradigmatische Lehren"/7/  elvére éppen Martin 

Wagenschein Anunkássága nyomán került sor. Az-a szándék, 

hogy . a tananyag zsufoltságán és enciklopédizmusán, a tanu-

lók tulterheltségén segitsenek, ez a-törekvés oldottabb 

formában ugy épül az.emlitett Wagenschein-féle elméletre, 

hogy bizonyos anyagrészeket a tantárgy egészéből kiemelnek 

és azt a teljesség igényével részletesebben, elmélyülteb 

ben'kivánják feldolgozni. Ez az eljárás a tanulók "szelle- 

mi öntevékenységére" és "felelősségérzetére" apellál, Ez 

a munkamódszer uj .formákat, uj didaktikát igényel, amely 

mellett a régi klasszikus formákat fel kell adni. 	. 
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A reform kötelező és szabadon választható tárgya-

kat.állapit. meg. A kötelező tárgyak egy része már a 10. 

vagy 11. osztályban lezáródik. A gimnázium 12-13. osztó- 

lyaiban a történelem,,földrajz és szociális tudományok" 

kö.zöss6gi ismeretek" cimen jelentkeznek. 

• III-. Szakmai képzés és szakoktatás /8/  

A szakoktatás a szakmai ágazatoknak megfelelően, 

a szakstrukturák_ alapján tagozódik és az állandóan haladó 

technikai fejlődés igénye szerint fejlődik. 

Tipusai  

1,: Szakmai iskolák /Berufschulen/ 

2. Szakiskolák /Berufsfachschulen/ 

E két iskolatipus közvetlenül kapcsolódik az 

általánosa -g, képző iskolákhoz, mig az ezután 

következők különböző időtartamu szakmai gya-

korlatot tételeznek fel. . 

3 Szakmai továbbképző/kiegészitő iskolák /Beruf- 

saufbauschulen/ 	 . 

4.. Szakiskolák./Fachschulen/ 

5. Magasabb szakiskolák /Nőhere Fachschulen/ 

6. Mérnökképző iskolák /Ingenieurschulen/ 
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Szakmai iskolák  /Berufschulen//9/  

A szakmai iskola kötelező iskolatipus minden fiatal 

számára, aki  a  népiskolát elhagyta és továbbvivő iskolában 

már nem tanul. 3 éves iskola. Szakmai iskolaköteles minde n . 

fiatal a 18 éves korig. Azoka tanulók, akik szakmai kikép-

zésben részesülnek,. kötelesek 8-12 hetes üzemi tanitáson 

részt venni; ez az idő beszámit a tanoncidejükbe. Az elmé- 

leti oktatás a hét. egy napjára összpontosul. A hangsuly 

azonban a szakmi.tárgy oktatására koncentrálódik.A.szakmai 

iskolák szakmák szerint tagozódnak. 

Kiegészitő-ráépülő szakmai iskolák.  /Berufsaufbauschulen/ 

Uj iskolatipus: az utolsó 1.5 év kreációja. Az a cél-

ja, hogy a résztvevőket .a szakmai életre előkészitse és szá-

mukra a belépést a mérnökképző iskolába biztositsa. E tipus 

látogatása önkéntes és mentes a szakmai iskola tanitásának 

látogatási kötelezettségétől. Az iparitanulók felvétele ebbe 

az iskolatipusba csak',, akkor lehetséges, ha már legalább 

félévet szakmai oktatásban vettek részt. Ezek az iskolák 

teljes vagy részidejük, esti vagy hétvégi népiskolára épül. 

Öt tagozata van: általános kézműves; kereskedő; kézmüves-

technikai; háztartási-ápoló-szociálpedagógiai; mezőgazdasági. 

Szakmai szakiskolák  /Berufsfachschulen/ 

Olyan iskolákról van itt szó, amelyek teljes képzési 

idővel valamilyen kézmüves, ipari vágy kereskedelmi pályára 

készitenek fel. E tipus látogatása esetén a tanuló teljesiti 
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a teljes iskolakötelezettséget. Ide sorolhatók a női szakma i . 

iskolák is: háztartási, gyermekgondozói, technikus asszis-

tensnői stb. szakiskolák. Ugyancsak ide tartoznak a keres- 

kedelmi, magasabb kereskedelmi iskolák, amelyeknek képzési . 

ideje 2 év és a Hauptschule-ra épülnek. De ebbe a kategóriá-

ba sorolhatók  még az ipari-szakmai szakiskolák, mint pl. 

a finommechanikai, nemesfémipari, textil- és kémia-ipari 

szakiskolák. A  képzés 3 éves. Előzmény: Hauptschule. A kép . 

zés elméleti és gyakorlati. 	. 

Szakiskolák /Fachschulen/ 

A szakiskolák a szakmai továbbképzés és fejlődés ,  

iskolái. A Hauptschule-ra + valamilyen előzetes szakmai 

iskolára épülnek. Megfelelő szakmai előgyakorlattal. rendel-

kező .18 :éves ifjak jelentkezhetnek a képzésre, amely 2-4 

féléves.. Technikus és mesterképzést is ad. Esti tagozata 

is van. Az alábbi illusztrativ óraterv jól érzékelteti az 

-elméleti és gyakorlati szakképzést. 
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Ó RATERV  

kémia-technikai szakiskola részére 
/Kémiai aszisztens-technikus/ 

/Bréma/ 

Tantárgyak 
Sz emeszt er 

• 
1. 2. 3. 4. 	Össz. 

A.Elmélet 	. 

1,Bevezetés qual. Analytikába 5  - 5 
2,Quan. analytika - 1 - j 	1 
3,Szervetlen kémia 5 4 - - 	9 
4.Szerves_kémia 1 2 3 4 	lo 
5.Preparativ kémia - 1 - - 	1 
6.Szakszámtan és matematika 2 2 2 2 	8 
7.Szakrajz - 1 1 - 	2 
8.Fizika 2 2 	- - - 	4 
9.Fiz. -i kémia - - 1 1 	2 

lo,Kémiai technológia - - 1 1 	2 
11,Technikai analytika - 2 2 -- 	4 
12.Élelmiszer-ism. és vizanalyzis - 1 3 3 	7 
13, Növéláytan 	. - 2 - - . 	2 
14.Szeminárium 	. 1 1 1 1 	4 

- Összesen 16 19 14 12 

B. O.yakorlat 

15.Qual. analyzis 19 - _ 	19 
16.Quan. analyzis - 7 6 - 	13 	- 
17 Technikai analjitis - 8 8 5 	21 
18,Élelmiszer-és vizanalyzis - - 6 25 	31 
19,E1őkészitő munkák 8 8 - 	16 
2o,Fiz.-kémiai munkák - - 2 - 	.2 
21.Fiz.. -i gyakorlatok 	. - - 1 	. 1- 
22,iUlikroszkópiai gyakorlatok - - 2 - 	2 
23..Szakra jz - 1 1 - 	2 

Osszesen 26. 23. 28 3o 
iÖssz.heti óra 42 42 42 42 - 	. 
Osszes múnkaidő: 	heti 42 óra - Kiképz.idő: 86 munkahét: 
*Schultze,W.:Das Schulwesen in der Bundesrepublik Deútschl. 

Verlag J.Beltz, Weinheim,1966. 1-180.p. 
Forditotta:Koczka János. 
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Technikus és mesterképzést is ad.. Esti  tagozata is 

van. 

Magasabb szakiskolák  /Hőhere Fachschulen/ 

Abban különbözik az előző szakiskoláktól, hogy ben-

nük a kivánalmak magasabbak és a kiképzés 5-6 féléves. Elő-

feltétel: reáliskolai záróvizsgai /kisérettségi/ bizonyit. 

vány. Ehhez az iskolához .szárnitanak  .a  magasabb közgazdasági 

szakiskolák, ruhaipari, ifjuságvezető-, fényképész- és szem- 

optimal szakiskolák is. 	_ 

Mérnökképző iskolák. /Ingenieurschulen/ 

A mérnökképzőnek az NSZK-ban 2 tipusa van: 

.a/.mérnfkképző iskolák és 	. 

b/ diplomás mérnökképző, azaz.technikai főiskolák. 

Ezek egymástól nemcsak a felvételi kivánalmakban 

különböznek,. hanem jelenték'ny.en.a studiumok strukturájában, 

valamint a kiképzés céljában is. A diplomás mérnökképzés tu- 

dományos mélységi és akadémiai fokozattal zárul, ami a tu-

dományos kutatás előfeltétele. 

A mérnökképzés inkább gyakorlati ikányu és a mi vi-

szonyaink között üzemmérnöki feladatkörnek felel meg legin-

kább. A képzés 6 félévből áll....A harmadik félév után elő- 

vizsgát tesznek. A 6. félév után kapják meg - sikeres vizsga 

esetén - a mérnöki fokozatot. 	. 
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IV. Az oktatás jelenlegi problémái 

George Picht: Die deutsche Bildungskatástrophe /10-10/a/  

cimü miivében tárja fel a mai NSZK-beli oktatás fehér folt-

jait, a müvelődésbén tátongó szakadékok mélységeit. Művé- 

ben az okok összefüggéseinek vizsgálatában 2 fő  hibát lát: . 

külső és az oktatás belső strukturális lazaságát. 

A külső hibákat egyszerű statisztika tükrözi. Picht 

adatai szerint 1970-ig kétmillióval nő a tanulók száma á 

már ismert demográfiai adatok és a 9. .osztály bevezetése - foly-

tán. Ez utóbbi egymagában.500 ezer fővel növeli a tanulólét- 

számot. A szóbanforgó .időszakban a nevelők 44.%-a /115 400 fő/ 

nyugdijba megy.  A  szolgálatból kilépő 44 % és a várható 2 

millió tanulólétszám növekedése folytán 1970-ig 273 153 

ujpedagógusra lenne szükség. Erre pedig semmi remény sincs, 

hiszen az érettségizettek száma az NSZK-ban csökkenő ten-

denciáju és a 3elzett időben kb. 6,8 % lesz. /Skandináviában 

22 %, Franciaországban 19 %, nálunk 18-20 %./ Mindehhez já-

rulnak még a  nagy tanteremhiány, az iskolaépületek még a há- 

boru előttről származó rossz állaga és elöregedettsége. 

Az igazi okok azonban belső eredetűek. Rendkivül el-

maradott a falusi oktatás: alacsony a szinvonal 

Felvetődik egy másik kérdés is. Vajon a munkáscsalá-

dok gyermekei ma azonos esélyekkel rendelkeznek a. képzés, te-

kintetében, mint más társadalmi osztályok gyermekei? A ki-

választásos rendszer a továbbvivő iskolák felé nem erre mutat. 
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Másik kérdés: vajon az "átmenetek", a "zsákutcák" valóban 

megszűntek mindenütt? Ha igy völna, akkor miért oly kevés 

az érettségiig eljutók száma? . 

A jelenlegi iskolarendszer egy . nagón lényeges hibá-

ja, hogy a középiskola - igy a gimnázium - nem a mindenki .  

számára jogos magasabb műveltség terjesztője, hanem tulnyo-

móan az egyetemi előkészités feladatát látja el. Oda pedig 

a.már fennebb vázolta.* alapján mindenki nem juthat el, és ez 

a körülmény a kiválasztás legnagyobb buktatója. A gimnázium 

.munkáját ezért sokkal inkább ez a propedeutikus és akadémiai 

igények, mintsem valamilyen kvalifikáltabb pálya igényei de 

terminálnak. A statisztika megállapitásá szerint az érettség 

gizők 97 %--a a felsőoktatás felé gravitál. Sokat vitatott : 

kérdés az NSZK-ban, .hogy a felsőoktatásra előkészitő gim- 

náziumok mellett nem kellene-e egy másik olyan iskolatipuet 

is teremteni, amely a kiilönböző hivatások igényeinek hordo-» 

zója lehetne. Olyan tipusu gimnáziumra gondolnak az oktatás-

tervezők, amely a közgazdaságtudományok és a technika javára 

. s'zűkitené az idegen nyelvi képzést. Nem.a népiskola 4. osz-

tályára,hanem a felső tagozat 7. osztályára Apűlne, de-a 

11-13. osztályokat is-magába foglalve,reáliskolai vagy szak- 

iskolai érettségit adna. Ez a technikai jellegű gimnázium 

az utóbbi idők egyik legvitatottabb problémája. 

Ami talán a. jelenlegi gimnázium felső tagozatának a . 

reform bevezetése óta legsebezhetőbb pontja,'  az kétségtelenül 

az a tény, hogy veszélybe került a  tanulók  egységes termé-

szettudományos műveltségének és világképalakitásának lehetői 
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sége. A nyelvi tagozaton.már a 10-11. osztályban befejezik 

a természettudományok tanulását. És ez. ujra a korszerű mi 

veltség kérdésének problémája. 	. 

V. Kisérletek-kezdeményezések  

Az  NSZK~ban a régóta folyó audiovizuális. oktatás és 

audiovizuális eszközök didaktikai alkalmazására vonatkozó 

kísérleteken kivül - középiskolai vonatkozásban -. 3 kisér-

let igen jelentős. 

1. Egységes iskola/11-11/a/  /Gesamtschule/ 

Berlinben, Hamburgban és Hessenben már az. 50-es évek  

kezdete óta kisérletek folynak abban a tekintetben, hogy  

különböző iskolatipusokat megkülönböztetendően ugyan, de  

szervezetileg mégis.egyesitsenek. A tanulókat részben .  kor  

'szerinti csoportokba osztják,. részben az 5. és 6. osztályo  

.kat /Förderstufe/ mindegyik iskolatípusból összevonják és  

ezekben a népiskola felső tagozatának és a gimnázium taná-

rai tanitanak. Lényegében tehát  a Gesamtschule több egymás  

mellett müködő iskolatipust foglal magába /additive Gesamt-

schule/. A munkaformák erősen váltakoznák a hagyományos  osz~ 

tálykeret, majd differenciált tanitási formációk, mint tel-

jesitménycsoportok között. A kisérletnek az a célja, hogy a  

nép minden rétege számára közös képzési formaegységet teremt-

sen és ezáltal egyrészt kiküszöbölje az egyes iskolatipusok  

,_r 
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között fennálló ellentéteket, másrészt a  lehető legjobb 

kiképzési formákat biztositsa a tanulók képességei és a . 

szülők kivánsága szerint. . 

Jelenleg Bad-Württembergben olyan "kooperativ" 

együttes /egységes/ iskolát hoztak létre, amely - a népis-

kola elkülönített felső tagozata /Hauptschule/, reálisko-

la, gimnázium és gyógypedagógiai iskola összevonása foly-

tán - egyigazgatásu, de egységei területileg külön vannak. 

Különleges pedagógiai és s zervezeti intézkedésekkel törek-

szenek az "áteresztő lehetőségeket" biztositani. Előnye.. 

ennek a kombinátiskolának-,. ami azonnal érzékelhető - . . 

hogy a költséges iskolafelszerelés ilyen iskolakomplexumban . 

/tantermek, tornaterem, laboratórium, konyha stb./ gazda-

ságosan működtethetők. Vitatott kérdés azonban, hogy ez az 

"additiv" iskola mennyiben tekinthető egységes iskolának. 

Hogy tartalmilag ez az ískólatipus mennyire integrált vagy 

integrálódó, azt csak a most még nagy elánnal folyó kisér- 

letek későbbi eredményei fogják eldönteni. 

2. Egésznapos idkolák/1 2-12/a/  /Ganztagschule / 

Az utóbbi időben intenziven foglalkoznak a tanulók 

egésznapos foglalkoztatásának kérdéseivel. A probléma ket-

tős: szociális és abból eredően - és szükségszerüen - peda-

gógiai. /Magyar viszonyaink között gondolnunk kell itt a mi 

napköziotthoni szervezésünkre és az azzal kapcsolatos peda-

gógiai vonatkozásokra./ 	 . 
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Az egésznapos iskolában - az ebédszünet kivételé-

vel - egész napon átfolyik a munka. A. tanulók délutáni' 

felügyelet mellett végzik házi feladataikat. E.módszernek 

- a kisérlet szervezői szerint - el kell érnie, hogy a ta-

nulók közötti származás szerinti különbségek kiegyenlitőd-

jenek, továbbá a funkcióbeli megoszlás család és iskola 

között kiegyenlitődjék, és a szülők a házi feladatok eiké- 

szitésénél tehermentesitve legyenek. Ezekben az egésznapos 

iskolákban 5 napos munkahét keretében osztják el a 6 nap 

tanulmányi anyagát. A Német Oktatási Tanács 1968. áprilisá-

ban javasolta - az eddigi kisé rleti eredmények alapján 

ezen iskolaformának a.szövetség minden tartományában való 

bevezetését. 	 . 

3. Blokkoktatás /Blockunterricht/ 

A kisérlet lényege, hogy a szakmunkásképző iskolába 

/Ásványolaj- és villamosipari Szakiskola, Hamburg/ bevezet-

ték azt a módszert, miszerint a tanulók az év egy bizonyos 

részében csak iskolába járnak, a többi időt pedig egészen 

a gyárban töltik. Ez a koncentráltabb módszer eredményesebb-

nek bizonyult, mint a heti egy alkalommal történő iskolai 

oktatás. 

Összegezésül megállapítható, hogy az NSZK mai okta-

tási rendszere kiválasztásos, antidemokratikus eljárásaival 

nem korszerű még akkor sem, ha az angol comprehensive-school 
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mintájára keresi is az utat az egységes általános képzés 

felé. A gimnázium felső tagozatában a gyér természettudor' 

mányos ismeretek közlése, majd annak korai kirekesztése.a 

2 utolsó osztályból., nagyon vitássá teszi a technikai for 

radalom posztulátumának teljesitését. A kötelezően tanitott 

tárgyak keretében tehát..a müvelőd-ősi anyagok hatékonyabb 

összpontositása a középiskolai reform által sem sikerült. 

Ezért vetik fel ma áz NSZK-ban az oktatási katasztrófa 

kérdését mind sürübben. 
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"Áteresztő-átirányitó" lehetőségek az egyes  
iskolatipusokba  

Átmenet az alsó tagozat 4.osztályából a gimn.-ba  
Azok a tanulók, akik felismerhető, kifogásta-

lan elméleti képességekkel /tehetséggel/ rendel-
keznek a népiskola 4.osztályából /alsó tagozat/ 
gimnáziumba mehetnek. A szülők ezt a szándékot a 
népiskolában bejelentik. A gimnáziumban bizottság 
dönt a felvételekről. A tanulóknak felvételi vizs-
gán kell részt venniük. Az első év a gimnáziumban 
un. "próbaév."  

Átmenet a népiskola után  

A népiskola látogatása után a tanulók a követke-
ző továbbvivő iskolák egyikébe mehetnek át:.. 

Hauptschule /a népisk.f első" tagozata ♦9-lo év/  
Realschúle /reáliskola  
Gymnasium /gímnázium/. 	 - 	 . 

A reáliskolába vagy gimnáziumba ósak - az mehet át,  
aki a népiskolában angol nyelvi oktatásban része-
sült. A-szülők á népiskolában jelentik be, hogy  
gyermekük, - melyik iskolába kiván átmenni. -  Döntést  
a kérdésben - 0 népiskola vezetőjének elnökletével  
az a nevelőtestületi bizottság hoz, amelynek h a-
táskörébe a tanuló tartozik. Igenlő esetben a ta-
nuló . felvételi vizsga - nélkül kerül a kivánt isko-
lába. Azon tanulóknak, akiknek szülei a népisko-
lai bizottság döntéáével nem értenek egyet, vá-
laszthatnak iskolát, _ de ötnapos"válogató" oktatá-
son kell - részt venniük a kivánt reáliskolában vagy  
gimnáziumban. Az első év itt is "próbaév".'  

Átmenet a felső tagozat /Hauptschule/ és a reálisk  
/Realschule/ 7.osztálya.után  

A felső tagozat /Hauptschule/ 7.osztályának tanu-
lói, akik angol nyelvoktatásban részesültek, be-
vonhatók'a felső tagozat 6.osztályos "válogató el-
járásba"..A reálisk. vagy gimn.7.osztályát  látoy 
gathatják.Ugyanezen módon mehetnek át a reálisk.  
7.osztályos tanulói a gimn. 7.osztályába. Az első  
év itt is "próbaév.Egy tanuló az átirányitó kivá-
logatásban-csak kétszer vehet'részt. Ebbe a 4.o.  
utáni válogatás is beleszámit. 	. 

"In welche Schule schicke.ich mein Kind?.-Herausgegeben vom Senator für  
das Bildungswesen Bremen,1966. 12-16.p.  
Forditotta:Koczka János.  
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A népiskolából való átmeneten kivül létezik un. 
"átirányitás" egyik továbbvivő iskolából a másik-
ba.. Az "átirányitás" lehetőségei az alábbiak. 

Átirányitás a Hauptschule /felső tagozat +9-1o. év, 
ból a reáliskolába  

.Átlagon felilli képességü felső tagozati /Hauptschi 
lel tanulók az iskola ajánlására a tanév végén 
vizsga nélkül irányithatók át a reáliskola követ- 
kező osztályába; ugyanigy a felső tagozat 9.oszt. 
után a reáliskola 9.osztályába. 

• A felső tagozati angol nyelvi oktatásban it t  is ki 
telező a részvétel. Az első év "próbaév." 

Átirányyités a reáliskolából a gimnáziumba  

Jó teljesitményü reáliskolai tanulók a reáliskola 
ajánlására a tanév végén vizsga nélkül mehetnek 

át . a gimnázium következő osztályába. 

A kielógitő teljesitményt.produkáló reáliskolai 

tanulókat csak felvételi vizsgával.irán,*ithatnak 
ét a gimnáziumba. A szülők a kérést irásban ter-
jesztik be. 	. 

A lo.reáliskolai oszt6ly után lehetséges az átirá 
nyitás a gimnázium lo.oéztályába. 	. 
Azoknak'a tanulóknak, akik gimnáziumba kivánnak 
átmenni, igazolniuk kell, hogy angol és francia 
nyelvoktatásban vettek részt. Azok a tanulók, aki: 
mint második idegen nyelvet a spanyolt tanulták, 
csak a mat•-termtud. vagy a gazdasági tagozatu 
gimnáziumba, annak is a 11-ik osztályába mehetnek 
Az első év a gimnáziumban szintén"próbaév." 

In welche Schule schicke ich mein Kind?-Herausgegeben vom Senator für 
das Bildungswesen Bremen,1966. 12-16.p. 
Forditotta:Koczka János. 



Realschule 
	Aufbauzug 

Reaischuie 	Gymnasium . Handelssehule 

- 296 - 

Átirányitás a reáliskola befejezése után 
"kiegészitő gimnáziumi tagozatba /Aufbaugimnasium, 

Reáliskolai tanulók, akik átlag képességnek a tu-
dományos tárgyakban -és két idegen nyelv tanitásá-

ban részesültek-, vizsga nélkül  mehetnek .át.a kie- 

gészitő gimnázium /Aufbaugymnasium/ ll.osztályába. 
Azok a reáliskolai tanulók, akik._kielégitó eredmény 

értek el-a tudományos tárgyakban, vizsga nélkül 
vehetők-fel a kiegészitő gimnázium lo.osztályába. 

/Akkor is,  ha második idegen nyelv oktatásában nem 

vettek részt./ 
A szülőknek irásban kell az átirányitást kérniük. , 

A kiegészitő tagozatu,gimnázium első éve "próbaév". 

Átirán.yitás a gazdasági gimnáziumba  

W irtschaf tsgymnasl um 

A gazdasági. gimnáziumba átirányithatók: 
l.tanulók, akik reáliskolai végbizo-
nyitvánnyal /kisérettségi!/vagy át-
helyzési bizonyitvánnyal rendelkez 
nek.Ezek a tanulók a gimnázium 11. 
osztályába kerülnek; 	- 

2.tanuldk, akik kétéves. kereskedelmi 

iskolai végbizonyitvánnyal rendelkez- 
-nek. 	. 

Ez. utóbbiak azonban angol nyelvből és mate- 
matikáböl felvételi vizsga letételére köté-

lezettek. 
A szülőknek irásbarn. keli ltenyujtani kérelmü-
ket. Az első év:"próbaév". 

In welche Schule - schicke . ich mein - Kind?-Herausgegeben vom Senator für 
das Bildungswesen.Bremen,l966. 12-16..p. 

Forditotta:Koczka János. 



Höhere Fachschule 
Ingenleurschule 

uen t s- 
aufbau 
sch Bert: sschule 

Aulbau 
züge 

Hauptschule 
(Oberstufe der Volksschule) 

Grundschule 	J 

—297. 

Federal Republic of Germany 
République Fédérale d'Allemagne 

IIIIIIIIIII 
Higher Education 	Enseignement supérieur 

Hochschule smansmalumon* 

practical training 
formation antique 

Age 
22 

21 r 

20 r 

19 r 

18 r 

12 
17 r 

18 r 

10 
1 5 1 

14 

13 

12 i 

11 . 

10 

2 
7 

1 
8 

School year 
Annie scolaire 

Gymnos. fleal- 
schule 
(Mittel- 
schulel 

Pre-school Education 	Education pri-scolaire 

Irod.: School - Sy stems a Guide.Council-for Cultural Co— Operative, 
Strasbourg,1965. 87.p. 
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Az egyes iskolatipusok német nyelvű megnevezése  

Grundschule 

Hauptschule 

Realschule 

/Mittelschule/ 

Gymnasium 
a/Altsprachliches 

Gymnasium 
b/Modernes Gymnasium 
c/Mat.-Naturwissen-' 

schaftliches Gymn. 
d/Aufbaugymnasium 
e/Musikgymnasium 

Aufbauzug 

Gesamtschule 

Ganztagschule 

Fünf-Tage-Schule 

Beruf sschule 

Berufsaufbauschule 

Fachschule 

Beruf sfachschule 

Höhere Fachschule 

Ingenieurschule 

Hochschule 

Universitát 

= Népiskolai Alsó Tagozat-1-4.,oszt. 
Népiskolai Felső Tagozat 

= Reáliskola 
= Középiskola 

Gimnázium 

= Klasszikus Gimnázium 
= Nyelvi Gimnázium 

= Mat.-Term.tud. Gimnázium 
= Kiegészitő Gimnázium 
= Zenegimnázium 

= Kiegészitő Tagozat 

= Egységes ./együttes/ Iskola 

= Egésznapos Iskola 

=Ötnapos Iskola 

= Szakmai Iskola /Iparitanuló Isk./ 

= Szakmai Kiegészitő Iskola 

= Szakiskola 

= Szakmai Szakiskola 

= Felsőbb Szakiskola 

= Mérnökiskola 

= Főiskola 

= Egyetem 
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S V É D KIRÁLYSÁG  

Konungariket Sverige 

Terület: 449 793 km 2  

.Lakosság:  7 581 237 fő 

Államforma: királyság 

Népek: svéd 96 % 

lapp 0,09 

finn 0,4 % 

egyéb 3,51 % 

Hivatalos nyelv: svéd 

I. Az oktatás tdrténeti fejlődése  

Napjainkban a tudományos-technikai forradalom ha- 

talmas méretű előretörése korában szinte megoldhatatlan 

problémák tornyosulnak világszerte az oktatáspolitika 

müv.elői, a pedagógia szakemberei elé: Hogyan  tartsanak 

lépést a mai fejlődéssel az iskolák, az oktatási intézmé-

nyek? Nyilvánvalö,.a gond elsődlegesen a müvelődési anyag 

kiválasztására,_ abban is a.hagyományos és az uj ismeret-

anyag arányaira koncentrálódik. Itt vetődik fel a mérle-

gelés második lényeges szempont a:  a korszerüség, a tár- 
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sadalmi igény által megfogalmazott elmélet és gyakorlat 

szintézise, .amit még sUrUn motiválnak az illető, a min-

denkori oktatási koncepciót kialakitó ország ideológiai-

gazdasági strukturája, földrajzi adottságai és feltételei. 

Az._uj svéd.iskolareform kifejlődésének történeti 

hátterét a fenti aspektusból kell  vizsgálnunk, hogy an-

nak haladó vonásait, az egész oktatási koncepció annyira 

szimpatikus, valóban  elmélyültségre valló demokratizmusát 

megfelelő módon tudjuk értékelni. 

Az  első svéd iskolákról/11  865 táján emlékeznek 

meg a krónikások. St.Ansgár, akit Északapostolaként em-

legetnek , .már ekkor foglalkozik az . ifjuság tanitgatásával. 

Később misszionáriusok veszik át szerepét az egyes mist- 

szió's állomásokon. Az egyház erősödésével, a vallás ter - 

jedésével a katolikus püspöki székhelyeken, mint Lund, 

Upsala, Skara, Linköping,.Westeras városokban jönnek lét 

re egymásután u.n. dóm-iskolák. Ezekben az iskolákban a 

•"hét szabad művészetet".tan_itották és vallásos zenét. Az 

. olvasás,,irás, számolás, nyelvtan mellett nagy szerepet 

játszott. a latin zsoltárok oktatása.. 

Az iskola 4 kétéves osztályból állott. Az egyre 

..-terebélyesedő katolikus oktatási hegemóniát, amelyet eb-

ben a korban a. kol.ostori_.latin iskolák alakitottak ki, 

1.527ben a reformáció döntötte meg. A régi iskolák helyét 

• mindinkább luteránus, de már svéd nyelvű iskólák töltik 

be. 1571-ben a luteránus Laurentius Petri ad ki iskola-

:szervezési intézkedést. Ez még mindig vallásos szemlé 

letti, nem általános és nem terjed ki széles néprétegekre, 
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Bár 1611-32 között II.Gusztáv Adolf hangsulyozza a népis-

kolák.felállitásána .
k szükségességét, elképzeléseit csak 

20 évvel később. Krisztina királynő valősitja meg, aki a 

4 osztályos elemi iskolán tul /trivial-iskola!'4 évfolya-

mu gimnáziumot is felállittat. Mindkét iskolatipusban vál- 

tozatlanul luteránus egyházi befolyás érvényesÜl és fela-

datuk megoldásában messzemenően luteránus teológiai képzé-

si célokat szolgálnak. Ez _ez iskolaszervezés 200 éven át 

maradt finn Svédországban, mignem 1842-ben királyi rende-

let  intézkedik a népiskola felállitásáról, a tankötelezett-

ség bevezetéséről és az oktatás ingyenességéről. 

Az első oktatási törvény /1842 

Az első elvi intézkedések gyakorlati kivitelezése: 

csak 184 .9/50-ben történik meg. A királyi rendelet az is- 

kolafenntartó jogi személyéről is intézkedik; mégis az 

állam,--á község ás az egyház vitái évekig eltartanak. Lé- 

nyéges változás csak nyelvi tekintetben. történik. A klaez- 

szikus nyelvek megszűnnek dominálni az oktatásban és he-

lyüket döntően az anyanyelv veszi át .. További viták forrá- 

_ . sa volt  annak eldöntése is,  vajon az iskolák az általános 

állampolgári nevelést vagy a tudósképzést tekintsék-e . 

elsődleges funkciójuknak. 	 . 

A viták 1904-ben dőlnek el, amikor is bevezetik az 

egységes állami iskolát ., a koedukciát a reáliskolában 

/elemi fokon már korábban is megvolt  a  koedukció!/ és lét-

rehozzák az iskolák egységes vezetését. 	. 
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Az iskolák helyzete az I. világháboru idején 

A következő iskolák fejlődtek ki: 

1. Népiskola a 7 éves kortól 14 évig kötelező és 

dijtalan. Az. iskolát. az. iskolatanács irányitja, élén a 	. 

.Lelkésszel. Az iskolák.köz.ponti irányitását 1913-tól a 

stockbalmi főigazgatóság látja el v, 	. 

A népiskolákban a szorgalmi idő 8 hónap. Tantár-

gyai:.vallás, svéd nyélv,.számolás, mértan, földrajz, tör- 

ténelem, természetismeret, ének, rajz, torna és — ahol er-. 

re  mód van - kertészeti ismeretek. A slöjd /kézimunka/`fa-

kul_tativ, amely a fiuk részére famunka, a lányoknak kötés-

varrás. Az utóbbiak részére 1897-.től háztartási ismeretek, 

illetve 1907-tól a főzés is szerepel a tantárgyak között. 

2.. Községi középiskola létesül 1909-től, amelyet 

állami támogatással a község tart fenn .. EzeK az iskolák 

4 évesek és a 4éves népiskolára épülnek. /Tipusát illető-

en a magyarországi egykori polgári iskolákra emlékeztet-

nek./ 

3.. Reáliskola,. :  amely 6 osztályból áll és az 1905-ös 

törvény törvény szabályozza..Koedukciós iskola. Funkciója: előké-

sziteni a felsőbb müszaki képzésre. 
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4. Gimnázium .,éspedig reálgimnázium és latin gim-

názium. Ez az iskolatipus 4 éves. Érettségit nyujt. Indi-

tást ad az egyetemek, tudományos pályák felé. 

A kétféle gimnázium tantárgyi arányaira érdekesen 

mutat rá az alábbi .globális .óraterv. 

Ó r a t 'e r v 

/1915/ 

Tárgy Reálgimnázium Latin. gimnázium 

Hittan. 

Svéd nyelv 1 1 11 

Latin nyelv 24 

Német nyelv $. 

Angol nyelv 12 

Francia nyelv 12 12 	• 

Történelem 12 . 12 

Földrajz 3 3.. 

Filozófia 2 2 

Matematika . 	2.5 18 

Biológia 6 6 

Fizika 12 

Kémia 

Rajz 

Gyakorlati tárgyak a gimnáziumban: rajz, zene, 
torna és fegyvergyakorlatok. 	. 

.A tanév itt is 38 hétből áll. 
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5... Szakiskolák , szerepelnek még az iskolaszerve-

zetben, amelyek igen változatos profiluak. Ide tartoznak: 

katona és tengerészeti iskolák, technikai, művészeti, ke- 

reskedelmi, erdészeti, gyógyszerészeti és zeneiskolák. 

A svéd iskolaik mai helyzetének kibontakozása  

.A svéd oktatásiigy a kötelező oktatásról szóló és 

az 1842-ben elfogadott első népiskolai törvény óta - amely 

7-13 éves kórig .állapitotta.meg a tankötelezettséget -

.lassu és nehézkesen  bontakozó  fejlődésen át jut el a má-

sodik világháboru befejezése után mind sürgetőbb igényhez: 

az.iskola:i oktatás megreformálásához. Noha 1936-ban a tan-

kötelezettségt.14 évre terjesztik. ki., mégis egyre hango- 

sabbak. azok  a követelések,.amelyek az oktatás megreformá-

lását szorgalmazzák.. A közvélemény türelmetlen hangja el-

sősorban az iskolák tulzott humán jellegét illette, vala .- 

mint azokat a hiányosságokat, amelyek a szakmai előképzés 

fogyatékosságait észrevételezték. Lényegében - ennek követ-

kezménye a parlament által 1946-48-bán tevékenykedő külön 

bizottság létrejötte, amely az alsós és középfoku oktatás 

megreformálására kapott megbizást. A bizottság 1950-ben 

benyujtott javaslataira parlamenti.dántéssel uj mesgyéken 

indul el most.már a svéd közoktatás. Kisérletképpen ki.- 

lencosztályos iskolát állitanak fel, amelynek tapasztala-- 

tait 1957-ben ismét külön bizottság vizsgálja. A.precizi- 

tásra való törekvés jellemzi az egész munkát, hiszen-ujabb:, 
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4 év telik el a tantervek kidolgozásával, amely munka ered-

ményeként az 1961-ben beterjesztett iskolareformból vég- 

..re 1962-ben megszületett a végleges döntés: az uj kilenc-

osztályos egységes "grundskola" életrehivása, illetve 

Svédország uj oktatási törvénye. 

A több mint tiz évet igénylő elméleti előkészitést 

megmagyarázzák azok az előzetes viták, amelyek a reform 

kidolgozói és a gazdasági élet képviselői között kialakul- 

tak. Az utóbbiak aggodalmaskodó érvei a kilencosztályos 

.iskola bevezetésével kapcsolatosan most már a 16 éves kor- 

ig kitáguló iskolakötelezettséget támadták. Érveik sulyát 

a további munkaerőkiesés folytán felléphető munkaerőkeres-

letre exponálták. Rendkivül széles és heves viták közepet- 

te nyert végül is igazolást.az agyközponti ely, hogy a maxi- 

__ málisan 2 évi bővüléssel éppen a szorgalmazott és sarkala-

tos kivánság nyer megvalósulást: a pályaválasztási irányi-

tás és szakmai előképzés..  . 

A pályaválasztási irányitás és a szakmai, előképzés 

elemzése előtt szükséges azonban még rámutatnunk azokra 

az összetevőkre., amelyek.a reform specifikumai, másrészt an-

nak modernségét., a. mához kapcsolódó vonásait élesen deter-

minálják. 

Bernard Trouillet'2*, a svéd iskolatörvény egyik 

legkiválóbb szakértője Európában, mutat rá a svéd koncep- 

ció egyik nagyon karakterisztikus vonására, nevezetesen 

arra a céltudatosságra, amely a legmesszebbmenőkig figye- 
lembe veszi a tanulók elméleti és gyakorlati adottságait, 
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és amely először hoz létre egy olyan, a kétféle adottság 

pozitiv_korrelációját tükröző iskolamodellt, amely azóta 

már számos európai ország számára ösztönzésól szolgált. 

Az 1946-ban alakult reformbizottság beható kisérleteken 

.nyugvó vizsgálatok összegezésében.mutatta ki,.hogy Svéd«• 

Országban a többezer tizenegyéves tanulónak csak egy ne- 

gyede olyan átlagon felüli képességű, akikben a gyakorla- 

t.i és elméleti adottságok azonosak. A másik 1/4 alul maradt 

mindkét tekintetben. A tanulók felénél váltakozó arányban 

volt megállapitha.tó.az  elméleti és, gyakorlati készség je-

lenléte. A bizottság a tények hatására azt a végső konk-

luziót vonta le., hogy az elmélet és gyakorlat között ime 

semmiféle olyan kiegészitő viszony sem áll Penn, - ahogyan 

ezt korábban hitték - amely egyik. vagy másik adottság hiá- 

...anyát kölcsönösen kiegészitené., Az is megállapitható volt, 

hogy verbális képességit. gyermekek a gyakorlati feladatok-

nál jobb eredményt értek el,. mint  maguk a praktikus beél- 

litottságuak. Ugyanakkor az.is  regisztrálható volt, hogy 

ha a gyakorlati adottságu tanulót elválasztották verbális 

képességü társától., akkor az visszaesett a tanulásban. 

Mit bizonyitanak végső soron ezek a tapasztalatok? 

Mindenekelőtt arra mutatnak, 	. 

a/ hogy a gyakorlati képesség szerkezetileg nem . 

olyan agyszerb és egységes, mint az általános 

intelligencia; 

L 



- 309 - 

b/ hogy  a gyakorlati képesség komponensei egy jóval 

későbbi érési folyamaton mennek át, miit az ál- .  

talános intelligencia összetevői. Vagyis: a gya-

korlati képességek a későbbi korban jutnak tel- 

jes kifejlődéshez. 

Ebből viszont az következik, hogy azoknál a tanu-

lóknál, akik kisebb képességűek voltak vagy gyakorlati ké-

pességük lappangott, el sem jutottak a beéréshez, mert 

vagy nem  járták végig az elemi iskolát, vagy nem kerültek 

be továbbvivő iskolatipusba /reáliskola, gimnázium/. 

A teljesitményvizsgálatokazt is kimutatták, hogy 

ugy az általános iskolában, mint a reáliskolában - ahol 

történetesen nem válogatták ki a tanulókat -, a tehetséges 

tanulók teljesitményei stillyedtek. A kevésbé tehetségesek 

pedig - éppen .amazok hatására - jelentékenyen többet produ-

káltak. 

Az elmondott vizsgálatok tehát a következőkre deri- 

tettek fényt, illetve a reformterv készitői számára az 

alábbi egzakt tételeket állitották fel: 

1. A gyakorlati adottságok egyenlőtlen,sokszor csak 

későbbi korban történő kifejlődése a felső tago- 

zatban lehetőleg több fázisu differenciációt igé- 

nyel, a tanuló bontakozó képességeihez való al-

kalmazkodás céljából. 	. 

2. Nem helytálló az a korábbi megállapitás, mintha 

a tehetségesebb tanuló-nem fejlődhetne törésmen-

tesen az egységes iskola közös osztályában gyen- 

I 
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gébb képességü társai között. 

Igy váltak az 1-2.pontban foglaltak a tantervi kon-

cepció sarkalatos elveivé, és éppen ezeknek az elveknek a 

kidomboritásával vált az iskolareform szocialista reformmá 

i s . 

A svéd iskolareform néhány jellemző vonása /3/  

Az uj.kilencosztályos iskola az 1963/64. tanévben 

kezdte el működését .. Kiépitését az illetékes szervek 1967/68- 

ra tervezték. Továbbfejlesztése, a politechnikai oktatás 

elemeit szélesen magában hordozó, a korábbi oktatási rend-

szerekre annyira jellemzően zsákutcákat felszámoló, egy-

séges szakiskolai,. müszaki gimnáziumi koncepció kidolgozása 

mindenképpen élő társadalmi követelmény a továbbiakban is . 

1963 őszén megindultak az  alapfoku /kilencosztályos/ isko- 

- .. lára épülő kétéves szakiskola, majd a gimnázium teljes meg-

ujitásának tervmunkálatai. Ugyanakkor kezdi meg működését 

az a külön bizottság is, amelyik a szakmai képzés meguji-

tósának kidolgozásával foglalkozik. 

Az oktatás korszerüsitésének ez a dinamizmusa egyben 

régi bástyákat kiván ledönteni, a régi dualisztikus iskola-

rendszernek, a szegények és elitek iskolázásának avitt.rénd-

szerét, hogy helyet kapjon a mindinkább integráló, a min-

denkire egyformán kiterjeszthető egységes iskolázás. A régi 
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népiskolát., reáliskolát és gimnáziumot igy kivánja a re-

form egységes iskolarendszerré kovácsolni. 	. 

Jellemző vonása még a reformnak az "áteresztő" 

jelleg. Gondol arra is, hogy zökkenő és sérelem nélkül 

lehessen átmenni egyik képzési formából a másikba. 

Arra törekszik, hogy 20 éves korig minden fokon 

korlátozzák a tanulók specializálódását olyan kiképzés 

javára, amely a szakmai élet szélesebb szektoraira s nem 

az egyes szakmákra..irányul., Mindezek mellett  igen gondosan 

készit elő a pályaválasztásra, a szakmára és  a majdani. 

termelőmunkára. 	.  

A kilencosztályos kötelező általános iskola  

Svédország az egyetlen európai ország, amelynek. . 

általános iskolájában /a felső tagozaton/ széles differen- 

ciálás történik a.képzés irányának megszabására, kijelö-

lésére. A sokéves kísérletrefelépitett reform országosan 

1972-73-ig kivánja bevezetni az uj rendszert. 

A kilencosztályos kötelező általános iskola. 3 ta-

gozatu. /4/ 

1. Az alsó tagozat /lagstadiet/ 1-3.osztályokból 

411, ahol az oktatást osztálytanitó végzi. Minden tanuló 

ugyanazt a tárgyat tanulja. A  szakoktatás lényegében már 

itt megkezdődik és a környezetismeret momentumaiban reali- 
zálódik. 
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2. A középtagozat  /mellanstadiet/ a 4-6.osztályokat  

foglalja magába. A tanulók azonos tárgyakat tanulnak egyen-

lő óraszámban. Jellemző sajátosság .e tagozatban, hogy min-  

den tanuló számára kötelező az első idegen nyelv, éspedig  

az angol nyelv heti 2, illetve 4 félórában. A gyakorlati  

foglalkozás az első fa-, fém- és textilmunkákban itt már  

erősebben differenciálódik.  

3. A felső tazozat /5/  /högstadiet/ a 7-9.osztályo-

kat egyesiti, amelyekben a további erősebb differenciáciá  

miatt már szaktanárok tanitanak. Az itt működő szaktáná-  

rok 3 csoportját különbözteti meg a tanterv az alábbiak  

szerint: 	. 

a/ közismereti tárgyak tanárait /elméleti tárgyak/  

b/ a gyakorlati tárgyak tanárait /művészet-zene __ 

testgyakorlás/  

c/ a szaktárgyak tanárait.  

Jellemző a további tagozódásra, hogy a tanulók a  

7.osztálytól kezdődően választhatnak szakmát vagy szakcso-

portot képességeik és hajlamaik szerint. A 7.osztályban  

5, a 8.osztályban 9 ilyen választható szakmai csoport  van.  

/Ide kapcsolódik a 2. idegen nyelv is!/. Ezen a fokon a szak-

mára nevelés elsősorban a társadalmi ismeretekben, a gya-

korlati pályaválasztási tanácsadásban és az előkészitő szak-

mai képzésben kapott helyet.  

A 9.osztályban megvalósul a teljes differenciáció.  
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Az osztályköteléket .ujból szervezik és a tanulók, 

illetve a szülők 5 elméleti és 4 gyakorlati szakmai cso-

port közül választhatnak. A. választott szakmai csoport 

müködéséhez legalább 12 tanulónak kell jelentkeznie /a 

8.osz .tályban már csak 5-nek! . /, hogy az oktatás megindul- , 

hasson. A 9.osztályban a végleges szakmai irányitás tuda-

tositja a tanulókban az iskola és a munka szoros kapcso-

latát. 

Az elmondottak alapján a 3.tagozatu iskolát a 9, 

osztály választható szakmai csoportjaival együtt az aláb-

bi séma mutatja be: 	 . 

1.Alsó. tagozat 2, Középtagozat 	3. Felső tagozat  

/Lagstadiet/ 	./Mellanstadiet/ 	/Högstadiet/' 

l-3.osztály 	4-6.osz .tály 	7=8.osztály és a 

9.osztály szakmai 

csoportjai:  

a/ gimnáziumra . előkészitó tagozat 

b/' humán tagozat 	. 

c/ müszaki elméleti tagozat 

d/' kereskedelmi elméleti tagozat 

e/ társadalmi-gazdasági elméleti 

tagozat 

f/ müszaki gyakorlati tagozat 

g/ ' .  kereskedelmi gyakorlati tagozat 

h/ háztartástani tagozat 

i/ általános gyakorlati tagozat . 
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Megjegyzés  

A hetedik osztály  kötelező óráinak száma 30. A vá-

lasztott tárgyak heti óraszáma 5. Öt választási lehetőség  

van és ezek a következők:  

1. német vagy francia nyelv heti 5 órában; 	 . 

2. német vagy francia nyelv heti 3 órában, valamint  

svéd vagy matematika heti 2 órában;  

3. német vagy francia nyelv heti 3 órában, valamint  

gépirás heti 2 órában;  

4. kézimunka vagy gépirás heti 3 órában, valamint  

svéd nyelv vagy matematika heti 2 órában;  

5 .. kézimunka. heti 5 órában. 	 . 

A nyolcadik osztály  kötelező heti óraszáma 28. A  

választott tárgyak heti óraszáma 7...Ebben az  osztályban már  

9 választási lehetőség kínálkozik. Ezek a következők:  

l-. német vagy francia nyelv 4 óra és angol nyelv  

3óra;  

2. német vagy francia nyelv 5 óra és angolnyelv 3  

óra; 	 .. 

3. német vagy francia nyelv 2 óra, angol nyelv 3  

óra és gépirás 2.órában; 	 . 

4.. műszaki .ismeretek 4 óra és angol nyelv 3 óra;  

5.. kereskedelmi. gyakorlat 4 óra, angolnyelv 3 óra,  

német vagy francia nyelv 2 óra'; /de a kézimunka  

óraszáma 2-vel kevesebb/;  

6. háztartástan vagy zene és művészet 4 óra, vala-
mint angol nyelv 3 óra;  

/~ 
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7. kézimunka 2 óra, gépirás 2 óra és angol nyelv 

3 óra:; 

8. kézimunka vagy háztartástan 2 óra, gépirás 2 

óra. és angol nyelv .3 óra; 

9. mühelygya.korlat vagy háztartástan 7 óra. 

.A kötelező  órákhoz számítandó még a 8.osztályban 

3 hetes nyári munkagyakorlat., :amelynek meghatározott cél-

ja az is, hogy komoly .segitséget nyujtson a tanuló képes-

ségeinek megfelelő szakma vagy szakmacsoport helyes kivá-

lasztásához a 9. osztályban. 	. 

A ta.gozatok,.majd a kötelező és választható tárgyak 

bemutatása után a tárgyak arányait,  illetve azok óraszámai-

nak alakulását a következő óraterv mutatja. 
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A 9 osztályos kötelező általános iskola /Grundskola/ 

ÓRATERVE 
Első és középső ciklus 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Svéd nyelv 9 11 11 lo 8 8 

Mennyiségtan 4 4 5 5 5 5 

Angol nyelv - - - 2 5 4 

Vallástan 2 2 2 2 2 2 

Lakóhelyismeret 3 4 5 - - 

Állampolgársági ism.,tört.,földr. 
és term.ismeret együtt 	- - - 6 6 6 

Zene 1 1 2 2 2 1 

Testnevelés 1 2 3 3 3 3 
Kézimunka 	/slöjd/  - - 2 2  2 4 

Összesen 2o 24 3o 32 33 33 

Felső tagozat 

Tantárgy 7. 8. 9. 
elméleti gyakorlati 

tagozatokon 

Svéd nyelv 3 3 5 3 
Matematika 4 4 4 - 
Angol nyelv 4 - - - 
Vallástan 2 2 1 - 
Társad. ism. 1 2 2 2 
Biológia 3 - 2 2 
Fizika 2 2 2 - 
Történelem - 3 2 - 
Földrajz - 3 2 2 
Kémia - 2 2 - 
Háztart. ism. 4 - - - 
Zene  v. kézimunka 2 4/müv.is!/ - - 
Rajz v. zene v. mühelygyak. - 4 2 
Müvészet 2 - - - 
Testnevelés 3 3 2 2 
Választható tárgyak - 7 22 
Összesen 3o 28 	35 35 

Az óratervek a Nemzetközi Oktatásügy"c. kiadvány No 1.242-244.p. 
valók. Kiadta az Orsz.Ped.Könyvt.Bpest,1967.- 
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Megjegyzés az óratervhez .  

Az óratervben szereplő hagyományos tantárgyak nem 

szorulnak bővebb elemzésre. Sokkal inkább idekivánkozik 

néhány megjegyzés ahhoz a tárgyhoz, amely a pályaelőkészi-

tés-pályaválasztást segiti elő és - amely ujszerüségénél 

fogva nagyobb figyelmet érdemel. 

Az alábbiakban a differenciáció eredményeként jelent- 

kező legfontosabb tárgyat szükséges bemutatni Müszaki is- , 

• méretek címén, amely már a 8. osztályban, mintegy profil- 

tárgyként, fontos helyet kap a tanitandó tárgyak sorában. 

A 8.osztályban a Műszaki alapismeretek TANltásának 

az a célja,. hogy a tanulók megismerjék az erő- és munkagé--

pek elemi működési elveit és szerkezetük főbb vonásait. 

Ezenkívül , hogy .. bizonyos jártasságot szerezzenek a rajz-

olvasásban. Metodikai cél annak elérése, hogy könnyebben meg- 

- érthessék azt a nyelvet,-amelyet a•müszaki:életben a ter- 

vek és elképzelések kifejezésére általában használnak. 

A tanitás további célja, hogy a tanulók a munkapadon, 

a furógépen és az esztergapadon végzett egyszerübb munkák 

során gyákorlati tapasztalatokat szerezzenek a leggyakrab-

ban ha.sznáit szerszámok ás szerszámgépek működéséről. 

.A 9..osztály műszaki tagozatán a műszaki alapismere- 

tek tanítása kiterjed a technológiára és a müszaki rajzra 

is.= Ennek során a..tanulók alaposabb ismereteket szereznek 

a mechanikában és az elektromosságban /az elektronikát is 

beleértve/,. valamint a legfontosabbanyagok előállitásáról, 

tulajdonságairól' és használhatóságukról, ugyszintén az  
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az energiaforrásokról és az energia felhasználásáról. Itt' 

kell felismerniük az energiakérdés központi jelentőségét 

is a fejlődés szempontjából. A tanitás folyamán szükséges 

még, hogy elsajátitsák a munkagépek tulajdonságainak is-m , 

meretét, megbarátkozzanak a használatos emelő-.és szállí-

tóberendezések alapelveivel. A tanulókat meg kell tanita-

ni a korszerű termelési technika ipari megszervezésére, a 

módszertani vizsgálatok és egyéb racioanlizálási eljárások 

alapelveire., majd agytechnológiai munkavédelemre. A'müszaki 

rajz tanulása során fontos, hogy megszerezzék azokat az 

alapismereteket,  amelyek az egyszerübb kivitelezésü rajzok 

. olvasásához , megértéséhez és kivitelezéséhez szükségesek. 
A tantervi anyagot néhány igen lényeges utasitás 

teszi világosabbá, didaktikailag könnyebben átadhatóvá. 

Lényegük az alábbiakban foglalható. össze. 

A 8.osztályban a műszaki alapismeretek  tarvitása a 

következő órabeosztásban folyik.' Géptan:  heti  I  óra; müsza- 

ki    rajz:  heti 1 óra;. mühelygyakorlatok:  heti 2 óra. A mü- 

helygyakorlatok esetleg a tanév meghatározott részére kon- 

centrálódik. A tanitási időnek ezt a beosztását azonban 

nem lehet alapul venni az egész tananyag beosztásban. 

A géptan tanitásának célja, hogy a tanulók megszé-

rezzék _ a korszerű erő-.és munkagépek müködési elvére és .. 
szerkezetére vonatkozó elemi ismeretekét. A gépek mükc3dé-

sének tanitásában kiindulásként célszerű röviden áttekin-

teni a technika általános fejlődését, 
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A tananyagban feltüntetett gépcsoportokba tartozó 

gépek mükOdési elvét egyszerű vázlatokkal kell szemléltet-

ni. A gépek szerepéről helyes rövid áttekintést adni. El- 

sősorban a gépszerkezetekben leggyakrabban előforduló és 

ezért.szabványositás tárgyát képező gépelemekkel hasznos 

foglalkozni. 	 . 

A gyakorlati feladatok célja elsősorban az, hogy 

a tanulók jobban megismerjék a gépek müködését. 

A tananyag konkrétizálására célszerű jó szemléltető 

képeket, diapozitiveket és filmeket használni. A tanulók 

aktivitása ezenkivü.l sok egyszerű vázlat készitésévél is 

növelhető, A feltalálók és kutatók munkájából hasznos és 

érdekes időnként ismertetést adni. 

A 9.osztály müszaki tagozatán a Müszaki ismereteket  

a következő órabeosztásban tanítják. Mechanika és anyagis-

meret: heti 2 óra; szakmai ismeretek:  heti 1 óra; műszaki :  

és rajztechnika:  heti 1 óra. 

A mechanika és az  elektrotechnikára is kiterjedő 

elektromosságtan tanitásában az a fő szabály, . hogy az is-

meretek közlésének legfőbb eszköze a kisériet. Az anyag 

alapvető részeiből laboratóriumi gyakorlatok tartandók. A 

laboratóriumi  gyakorlatok megfelelő  tipusai: egyszerű szer-

kezetek összeállitása., fizikai folyamatok megfigyelése, 

adatok közvetlen vagy közvetett meghatározása méréssel. 

Azokat az elméleti magyarázatokat, amelyek ahhoz szüksége- 

sek, hogy a  tanulók a jelenségek közötti összefüggéseket 

megértsék, helyes mindjárt a végezett kisérletekhez és a 

gyakorlati életből vett példákhoz kapcsolni. Figyelembe . 

'NJ 
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kell venni, hogy a fizika és a fizika müszaki alkalmazása 

terén végbemenő gyors fejlődés miatt állandóan szükség 

van az anyag korlátozására . . 	. 

Minthogy a.technikában központi jelentőségű az 

energia, ezért fontos, hogy a tanulók megismerjék a külön-

féle energiaformáknak a fejlődésben betöltött szerepét. A 

rendelkezésre álló energia és az energiaszükséglet kérdé-

seit ezért gazdasági és müszaki szempontból egyaránt célom 

szerű megvilágitani. 	 . 

Az anyagismeret tanitása szorosan kapcsolódik töb- 

bek között a vegytan és a földrajz tanitásához. A két tárgy 

közötti koordináció a tanárok feladata. Az anyagismeret 

tanitásában lehetőleg bemutatásokra és kisérletekre tá-

maszkodjék a pedagógus. 

A géptan tanitása lényegében leiró jellegü. A tanulók 

megismerik a különféle erő- és munkagépek elvi szerkezetét 

és müködésének módját. Itt a müszaki rajzzal  és rajztech- 

nikával kell kapcsolatot tartani, pl. akként, hogy .a ta- 

nulók az egyszerü géprészekről vázlatokat készitenek. 

A szakmai ismeretek tanításában a tanulókat lénye-

ges megismertetni a müszaki jellegű szakmák miliőjével, 

technikájával, gazdaságosságával és szervezetével. Külö-

nösen ügyelni kell a saját község gazdasági életével ü _. 

való kapcsolatra. A munkaszerződés és más munkapiaci kér-

dések ismertetése során a tanulók kapjanak reális képet 

a különféle érdekeknek a munkapiacon való szerepéről. A 
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tanitásban célszerü felhasználni az egyes iparágak és szak- 

mai szervezetek által kidolgozott kézikönyveket, utmutatá.- 

sokat és brossurákat. A műszaki folyamatokat szemléltető 

és a fontos összefüggéseket•megvilágitó oktatófilmek itt 

igen jó szolgálatokat tesznek. 	. 

Helyes megszervezni ipari üzemek, erőmüvek látogatá- 

sát.'A látogatás utána tanulók számoljanak be a látóttak-

ról és majd ennek alapján vita keretében összegezzék a ta-  

pasztalatokat.  

Az uj egységes gimnázium  

A jelen reformot megelőző gimnázium hármas.tagozó-  

dásu volt: általános, technikai és kereskedelmi. Ebből.  a .  

zárt rendszerű iskolatipusból hozta létre a  reform  a ki-  

lencosztályos iskolára épülő, tartalmi koncepciójában a  

kor igényeit kielégitő modern, egységes, differenciált gim-

náziumot. 	 . 

A tanulók a kilencosztályos általános iskola elvég-

zése után érdeklődéslik, képességeik, hajlamuk szerint az  

_uj gimnázium következő tagozataiból választhatnak:  . 

1. humán tagozat  /egyetemre és főiskolára előkészitő/  

2. társadalomtudományi tagozat  

3. közgazdaságtudományi tagozat'  

4. természettudományi tagozat  

5. müszaki tagozat.  . 	 . 

~~~ 
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A műszaki tagozat- minthogy négyéves /a többi mind  

hároméves!/ - a harmadik évben szétágazik, gépészeti és  

építészeti szakra. A negyedik évben további differenciá-

lódás megy végbe, amelyet az alábbi séma illusztrál: 	. 

r~ 
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Az egységes gimnázium felépitését az alábbi séma mutatja?  

GIMNAZIUM  

1.Humán tagozat  /Humanistisk linje/ 3 éves 
a/Félklasszikus változat /Halvklassisk variant/ 

b/Klasszikus 	/Helkiassisk variant/ 

c /Művészi 	" 	/Estetisk variant/ 

d/Társdd.tud. 	tf 	/Social variant/ 

2.Társadalomtud. -i tagozat  /Samhállsvetenskaplig linje/3 éves 
a/Művészi változat /Estetisk variant/ 

b/Térsadalomismereti  változat /Social variant/ 

3.Közgazd.tud.-i tagozat /Economisk linje/3 éves 

a/Társadalomismereti változat /Social variant/ 

b/Közgazdaságtani-nyelvi változat /Economisk-spraklig gren/ 

c /Pénzügyi /könyvvitel,üzemszervezés/ változat /Kameral gren/ 

d/Kereskedelmi /árubeszerzés, eladás/ változat /Distributiv 
gren/ 

e/Ügyviteli változat /Administrativ gren/ 

4.Természettudományi tagozat /Naturvetenskaplig linje/3 éves 

Matematika,fizika, kémia, biológia képezik a fő tantárgyakat. 

5.Müszaki tagozat /Teknisk linje/ 4 éves 

A harmadik évben tagozódik 

a/Gépészeti változatra /Maskinteknisk gren/ 

b/Épitészeti változatra /Byggteknisk gren/-re 

A negyedik évfolyam tovább tagozódik!  

a /Épitészeti változat /Byggteknisk gren/ 

Magasépités /Husbyggnadsteknisk gren/ 

Mélyépités /Anlággningsteknisk gren/ 

b/Elektromos változat /Elteknisk gren/ 

Erősáramu /Elkraf t t ekni sk gren/ 

Hiradástechnikai /Teleteknisk gren/ 

c /Vegyészeti változat /Kemiteknisk gren/ 
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óratervekhez 

Előljáróban az alábbiakat szükséges - a megfelelő

•  arányok miatt -- az óratervekben figyelembe venni.'W 

Minden tagozaton van közös alaptananyag. Ez az első év-

folyamon az összes órák mintegy 70 %-a, a második'évfo-

lyamon 45 %-a, mig a harmadik évfolyamon az összes órák 

30 `1-a. Az első évben azonos óraszámban tanitják a svéd,• 

angol nyelvet, a második idegen nyelvet, történelmet, tár-

sadalomismeretet. A természettudományos tagozat egységes 

matematika, fizika., kémia ós biológia alapképzést nyujt. 

A műszaki tagozaton az órák 50 %-a matematika, 	. 

természettudomány és műszaki tudományok. Igy érthető, hogy . 

az uj tanterv. szélesebb általános műveltséget biztosit. 

Ez egyben magyarázata annak is, hogya.müszaki.tagozat 

szorgalmi ideje 4 év:'1 
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ÓRATERV+  
a gimnázium I.évfolyama 

számára 

közös humán 
és társ. 

tud. 

közgazd. term. müszaki 
tud. 	tud. 

Tantárgyak 

Svéd nyelv 

Angol nyelv 

2. nyelv 

3. nyelv 

Történelem 
Társad. ism.  

Matematika 

Fizika 

Kémia 

Ált. term. tud. 

Üzemgazdaságtan 

Gépirás 

Technológia 

Müvészet és zene- 
tört. 

Zene vagy rajz 

Testnevelés 
Oszt.főnöki óra 

23 	11 	11 

34 	34 
11 	11 

34 	34 
Összesen 

Heti összóraszám 

A táblázatos óratervek Koczka János: A középi 
képzés és pályára előkészités tantervei c.kia 
Nemzetközi Oktatásügy sorozat  No  6.-Kiadta az 

skolai politechnikai 
dványból valók. 
Orsz. Ped. Könyvt.1968. 
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Az uj középiskola célja és feladatai /9 '1  

A gimnáziumi reform legfőbb célja, hogy a tanulót 

tehetsége, hajlama, képessége kibontakoztatására inditsa 

és az optimálisan elérhető képzésnivóra emelje. Ezt a célt 

csak egy olyan flexibilis és átereszető iskolarendszerrel 

lehet.megvalósitaní., amelyben mindig fennáll a lehetőség .. 

a másik tagozatra való átmenetelhez, ha a tanuló éppen 

pályát kiván változtatni. Ez a horizontális koordinálás a  

9 osztályos egységes iskola és gimnázium, illetve azok te-- 

gozatai között  középiskolai reform legfőbb principiuma.  

Az uj svéd gimnázium feladatai között első helyen 

kell nyilvántartani kettős funkcióját: a/ a szakmai elő-

képzés igényét és b/ a magasabb /felsőbb/ tanulmányok elv- 

végzésére való felkészitést. Ugyanakkor külön hangsulyt 

kap a koncepcióban az alapos ismeretekre támaszkodó kommu-

nikációs törekvés 	svéd nyelvben és.egy-két, esetleg több 

modern nyelvben. A képzés tartalmát pedig a természettudo- 

mányos mélységnek kell jellemeznie. 

Rendkivül figyelemreméltósa reform által meghatá-

rozott feladatok között a szakismereteken kivül a tanúlás-

és munkatechnikai készségek kifejlesztésére irányuló törek-

vés. Az első évben külön tanitási órákon tanulástechnikai  

gyakorlatokat. végeznek. A kisebb csoportokban végzett 

ilyen természetü gyakorlatokat átviszik a napi feladatok 

megoldására, később a hosszabb távu, ugynevezett telje_sit 

ményi feladatok körére. 	 . 
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Kü1Ön hangsulyt kap a tantervben a munkagyakorlat  

és. munkaelemzés. A gimnázium elvégzése után ismernie kell 

a tanulónak a tervkészitést egy nagyobb lélegzetű munkához. 

Tudniúkkell a tanulóknak az információk begyűjtése után' 

azok értelmezését, értékelését, alkotó felhasználását. 
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Jelenlegi problémák és a fejlődés tendenciái  

Az uj reform koncepcióját már kezdetben sok támadás 

érte, elsősorban a 16 évig kitáguló oktatás miatt. A birá 

lók a munkaerőkiesés, a munkaérőegyensuly'felborulása miatt 

aggodalma.dkodtrk. A vita lényegében ma is tart mind a szak-, 

mind a napisajtóban. A ma -aggodalmai már.ugy vetődnek fel, 

hogy a tulzott.differenciáció jelenti a veszélyt. Sürgetik 

.annak felüi.vizsgálatát, vajon a 9 osztályos iskolarendszer 

felső tagozatának széles differenciálása valóban hatásosan 

segiti-e a pályairány'itást. 

Ugyanakkor nagyon pozitiv vonások is érzékelhetők 

a reformban. Ilyenek: 	. 

a/ A képzési anyag süritése: a 3 osztályos alsó 

tagozatban és ezáltal a jótékonyan érzO'kelhető 

időnyerés a középtagozat számára. 

b/ Az első idegen nyelv bevezetésa a  4.osztályban,, 

a másodiké a 7.osztályban. 	
.. 

A 7.osztályban bevezetétt.5, és 8.osztályban él- 

inditott 9 választható tantárgy, illetve tantárgy- 

csoport messzemenően segit,.valóségosan több 

.lehetőséget biztosit a tehetségtartalékok feltá- 

rására és azáltal az eredményesebb pályai rányitás 

megvalósitására. 	 . 
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d/ .A középiskola /gimnázium/ I. évfolyamának közös  

óraterve egységesen tolerálja az ebben a tanuló- 

korban gyakran fellépő szakmai változtatás, a  

mégegyszeri pályaválasztás esetleges száridékát.  

Behatóan foglalkozik a reform a tanulói teljesitmé-  

nyek, a szerzett ismeretek megbizható, objektiv megitélésé-

nek módjával. Óva int az olyan elavult módszerek alkalmazá-

sától, amelye k .  valamilyen emlékezetet terhelő izolált rész-

ismeretek megálla .pitásában merülnének ki. Az ismeretvizsgá-

latnak mindenkor az egészre  , és abban is a kauzális össze-

függésekre kell vonatkoztatniok. Különös gondot kell fordi-

tani a továbbtanulást biztositó alapfogalmak elsajátitásá•-

ra.-A reformbizottság ezért ajánlja bevezetésre a  standard-

próbákat  mint olyanokat, amelyek már az általános iskolában  

is beváltak. "Átala . egész Svédországban egy egységes telje-

sitményértékelés válik uralkodóvá, mert a standard-próbánál  

egy olyan értékelő sémával ellátott objektiv teljesitmény  

tesztről  van szó, amely a szubjektive adott osztályzatokhoz  

viszonyitva reprezentativ normarendszert alakit ki. "/10~``  

A standard-próba tehát elsődlegesen nem az egyes.  

tanulók osztályzatának megállapitására van hivatva, hanem  

viszonyitó  szerepet tölt be. A standard-próbák bevezetése  

arra  ad lehetőséget a tanárnak, hogy.a saját osztályozását  

• objektiv mérőeszközökkel revideálja, azaz összehasonlítsa  

azokat a standardizált teszt eredményeivel. Diagnosztikai  

V  



— 331 - 

jelentőségét főként akkor lehet igazán értékelni, amikor 

a tanár uj osztályt vesz át, vagy uj tananyag  után vissza-

,jelzést  /feed back/ igényel. 	. 

A standard-tesztek bevezetése egyébként lehetővé 

teszi az időt rabló irásbeli és szóbeli vizsgák eliminálá-

sát, másrészt megadja minden tanulónak a módot éz önelle-

nőrzésre, saját tudásának évenként többször történő lemé- 

, , resere.. 

Összefoglalóan  megállapithátó, hogy a Svédországban 

immáron több mint 20 éve változást sürgető reformtörekvés 

- ugy tetszik - révbe ért. Azt az elsődleges célt, hogy az 

iskola igazodjék a modern, állandóan fejlődő társadalom 

igényeihez és küszöbölje ki az oktatás terén fennálló és 

mind nyomasztóbbá vált szociális egyenetlenségeket -, min- 

den bizónnyal teljesitette. 

Az egykori szelektáló jellegű elit iskolák helyébe 

olyan egységes iskolarendszert hozott létre, amely minden 

svéd fiatal polgárnak azonos időtartamu és tartalmu, min-

denekfölött egyenlő értékű iskolai oktatást biztositott. 

Ebben van egyik legfőbb érdeme. . 

Külön értéknek számit, hogy az oktatási formák kö- • 

zött korábban fennálló korlátok ledöntésével, a-régebbi 

iskolatipusok integrálásával valóban vonzó modellt hozott 

létre, amely 1962 óta számos európai országot inspirált . 

a pályaválasztás, a szakmai előképzés és munkáranevelés 

korszerű megvalósitásában. . 
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Helytállónak tartható az a nemzetközi vélemény, 

hogy napjainkban a svéd oktatási törvény az európai ka-

pitalista országok legdemokratikusabb és pedagógiailag 

legjobban átgondolt iskolarendszere. . 
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Az . egyes iskolatípusok svéd nyelvű 

megnevezése  

1.Förskola 	= Iskolát megelőző kori képzés 

2.Grundskola 	= Általános Iskola /9 oszt./ 

a/LagstadiiHm 	- 	Alsó Tagozat /1-3. oszt. / 

b/Mellanstadium 	- 	Középtagozat /4-6.oszt./ 

c/Högstadium 	= 	Felső Tagozat /7-9. oszt. / 

3.Gymnasium 	= Gimnázium 

a/Humanistisk linje 	= 	Humán Tagozat 

b/SamhAllsvetenskaplig 
linje 	- 	Társad.tud.-i Tagozat 

c /Economisk linje 

d/Naturvetenskaplig 
linje 

e/Teknisk linje 

4.Fackskola 

a/Social linje 

b/Economisk linje 

c /Teknisk linje 

Közg.tud.-i Tagozat 

Termtud.-i Tagozat 

Műszaki Tagozat 

= Szakiskola 

Ált.szoc.pol. Tagozat 

= 	Közg.tud.-i Tagozat 

Müszaki Tagozat 

5.Yrkesskola 	= Iparitanuló Intézet 

6.Högskola 	= Főiskola 

7.Universitet 	= Egyetem 
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A tőkés országok oktatásügye a válság tükrében 

Egy vagy több nevelési rendszer vizsgálata, elemzé- 

se - ugy vélhető — hasonló az orvos munkájához: az is bizo-

nyos fontos tényezők összefüggéseiből vonja le következte-

téseit a szervezet működése (gész menetére, majd az észlel-

tek alapján irja elő a jobb müködéshez szükséges teendőket. 

E tanulmány tárgya annak a módszeres eljárásnák a . 

megvizsgálása, amelynek segitségével egy társadalom neveli 

önmagát, és azoknak a módoknak megkeresése, amelyek alkalma-

sak az erőfeszitéseket és eredményeket egyre hatékonyabbá 

tenni a társadalom összefüggéseiben megjelenő célok megva 

lósitására. E ténykedés kapcsán egy nevelési rendszeren be-

lül tehát szoros kapcsolatot kell teremteni a társadalmi 

célok, az abból az oktatásra háruló feladatok megoldása, a 

létrehozott iskolatipusok müködtetése, oktató-nevelői munká- 

juk hatékonysága, az oktatási intézmények tartaloni munká. 

ja, valamint társadalmi hasznossága és nem utolsósorban - 

sajátosan nemzeti nevelési eszményei megvaló:sitásáért tett 
1 

erőfeszitései között. Kétségtelen az is, hogy egy nevelési 

rendszeren belül nemcsak a különböző foku iskolák együtte-

sét értjük, hanem mindazon nevelési és képzési programokat 

és eljárásokat is, melyek a szorosan vett oktatáson belül 

esnek és amit "nem iskolai nevelésnek" nevezünk. 
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Diagnosztáló eljárásunk tehát a vizsgálat során ezen 

tényezők dialektikus összefüggéseit is keresi, sőt a nem- 

zetközi egymásra hatás körülményeit is figyelembe kivánja 

venni. 

E vizsgálat jogosságát indokolja 1967 . óta a nevelés 

világválságé gondolatának felvétése, illetve az akkor meg-

tartott amerikai konferencia nyugtalanító, e kérdést össze- 

gező megállapitásai.A nemzetközi pedagógiai irodalom bővel-

kedik azóta is  polémiákban, akadémikus. vitákban. _. . 

De . hát van-e "oktatási katasztrófa, amint azt G.Picht 

"Die deutsche Bildúngskatastrophe" c. művében felveti? . 

Vagy: Létezik-e oktatási világválság, ahogyan arról Ph.H. 

Coons, a párizsi Nemzetközi. Oktatásügyi Tervező Intézet 

igazgatója "Az oktatásügyi világválság rendszerelemzése" 

"La crise mondfiale de l'é .ducation-Analyse de systémes" 

Presses Universitaires de France, Paris, 1968. 1-322.p./ 

c. művében beszél? Szerinte és a Virginiai ./USA/`konferen- 

cia megállapításai alapján: van ilyen válság, csak "...ke-

vésbé látható, és alattomosabb,  mint az élelmezési vagy 

katonai válság, de nem kevésbé veszedelmes." 

A világ oktatási rendszereinek -- hacsak részlegesen 

is - feltétlenül szükséges a válságkomplexum espektusából 

történő összevetése, hiszen a fent idézett nemzetközi kon-. 

ferencia négy alapvető tézise szinte maradéktalanul összege-- 

zi az' idevágó nemzetközi .problémákat. Ezek: 

1. A nevelés ma minden nép gondjainak középpontjai- 

ban 411. Ezen terület tervei csak a különböző népek és or- 

szágok hasonló módszereinek és nevelési terveinek egybeve-- 
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télével vihető sikerre. 

2. A nevelés ma már egy országban sem tekinthető 

különböző szinvonalon, saját céljait követő,"önálló válla-

kozások sorozatainak. Minden társadalomban olyan egynemii 

egységet kell alkotnia, amelynek elemei egyensulyban van- 

nak és egyképpen tükrözik a társadalom szükségleteit ős az 

erre szolgáló eszközöket. 

3. Mindenképpen létezik egy bizonyos válság. A 

neveléseredményei ugyanis nem érik el a megkivánt igénye- 

ket. E válság két vetületben is jelentkezik: a/az eltoló- 

dásban, egyrészt az egyének törekvései. és a társadalom azük-• 

ségletei, másrészt a nevelési rendszerek teljesitőképéesége 

között; b/ a különbözőségekben, az elmaradt ős a fejlődő-

országok között, melyeket fejlődésük•sok tekintetben bé 

nit,•és az iparilag fejlett országok között,' melyeket sa-

ját belső szükségleteik kötnek le egyre jobban. 

4. A szegény ős gazdag országokban egyaránt az 

egész nevelés .:, ideértve a programokat, szervezeteket, az

ismeretszerzés eljárásait- és a nevelés módjait .---sürgősen 

igényli azon utak-módon keresését, amelyek a mozdulatlan. 

ságot a megujulással, az elévült hagyományokat'a merész, uj 

utakkal váltják fel. . 

• A válság szimptómái nemcsak elszigetelt tüneti je-

lenségek, s hanem egyben jelzések azok felé, akik felelősök 

egy-egy országban az oktatásügyért. 'Ezek a jelzések már-már 
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jelzésrendszerré alakultak, olyanná, amely  komplex módon  

fogja át az idevágó tudományterületeket. SuchodolskiI/  vo-  

natkozó tanulmánya a válság okait abban látja, hogy  .a je  

lenlegi iskolarendszer nem biztositja kellő mértékben a nem-

zetgazdaság és a nemzeti kultura szakemberszükségleteinek  

kielégitését; nem váltja be  mindazokat  a reményeket és vá-  

rakozásokat, amelyeket a széles néptömegek támasztanak a  

közoktatás területén. Mindkét vonatkozásban jóval bonyolul.  

tabb és ujszerübb folyamatok, illetve szituációk alakultak • 

ki, mint bármikor azelőtt. Ma nem milliós embertömegek pri-  

mitiv fizikai munkájától függ a termelés, hanem a képzett- . 

cégtől. Ez nem egyedül szakmai ismeretektől és jártasságok:-  

tál függ; korszerit felfogást kell kialakitani a munkáról,  

mégpedig olyat, amilyet a tudomány és technika fejlődésének  

dinamikája megkövetel,  

Éppen Suchodolski hivja fel a figyelmet két törté-  

nelmi tényező szerepére, melyeknek rendkivüli hatásuk vitat-

hatatlan az iskolarendszerek fejlődésének értékelésénél, 'Az  

egyik: a kulturforradalom nyomán a közoktatás ás a képzés  

iránt soha nem látott és tapasztalt érdeklődés mint társa-  

dalmi igény; a másik: a gazdasági élet dinamikusfejlődését  

kisérő, és e fejlődésre jellemző káderszükséglet jelentke-

zése.A"robbanásszerü fejlődés" ellentmondásaiban feszülnek  

ime a válság jelei.  . 

*Suchódolski, R.:  Az oktatásügy fejlődésének problémái a mo-  
dern világban /Problemy rozwoju oswiaty --
swiecie wspólczesnym./ = Nova Szkola, 1968.  
No 5., 36-43.p.  3 
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Poignant, R. */e kérdéssel foglalkozó tanulmánya 

riasztó kOvetkeztetésekkel zárul. Ezek azt jelzik, hogy 

az európai iskolarendszerek nem eléggé teherbirók, nem 

elég rugalmasak és igy nem tudják kielégiteni a gazdasági 

élet szükségleteit, amely korszerűsödése folytán egyre 

több szakembert igényel. Itt most a középiskolákra hárul 

a legtöbb feladat, ezek azonban rendkivül szerény lehető-

ségeket adnak ahhoz, hogy a  fiatalok  egyre nagyobb szám-

ban  folytathassák tanulmányaikat a. főiskolákon. A modern 

civilizáció nemcsak számszerűen kiván.tóbb embert, hanem 

egyut .tal_intelligenseb .b,._te .hetségesebb indiv .idiumokat is. 

A munkahely ma már nemcsak.a.jártasságok sztereotip alkal-

mazását kivánja meg,.. hanem felelősségteljes alkotótevékeny- 

séget, tudományos és társadalmi kezdeményezést, merész 

ujitó szellemet egyaránt. 

A vertikális iskolarendszer.történelmi gyökerei 

Az oktatás világméretű válságának. mélyebb okait 

vizsgálva. a történelem lapjait-kell visszaforgatnunk, á.. 

különböző társadalmi fejlődéstörténetét kell mélyebben 

szemügyre vennünk. Azokat az időbeli csomópántokat szüksé-

gés megregadnunk itt,. amelyek az adott történelmi korban 

az oktatás fejlődését determinálták. 

Poignant, R.: The Relation of Educational Plans to 
Economic and Social Planning, Paris, 
1967. UNESCO, 51.p. 
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Valamennyi vizsgált ország oktatásfejlődése a ke-

reszténység első századaival indul el. Mélyebben általáno-

sitva, tételként fogalmazhatjuk meg, hogy az iskolák kiala-' 

.kulása a mindenkori vallásos ideológiák függvénye. 'A korai 

misszionárius, majd kolostori, később dán-iskolák, bár kez- 

detben csak az egyházi papit,-prédikátori utánpótlást szol- 

idővel mindinkább potenciális erővé váltak egy-egy 

országban. A középkor már igen erős egyházi rendeket produ- 

kál, hovatovább egyházi hatalmat, amely hatalom szilárd 

bázisát az iskolák képezik. Az egyházi iskolák szigoru, el-  

sősorban nevelőközpontu belső felépitése, az oktatás tartal-

mát.meghatározó. "septem artes liberales" tantárgyaival szá-

zadokon át meghatározója lesz az oktatás rendjének, felépi- 

tésének. A különböző nagy szellemi áramlatok, a reneszánsz, 

vagy akár a könyvnyomtatás feltalálása, de a. vallásos kön- . 

tösben jelentkező szabadságmozgalmak, mint amilyen a refor-

máció is, vagy akár a 18-19. századi polgári forradalmak -, 

gyengithették ugyan ezt a hatalmat, de végérvényesen zn r 

meg nem dönthették, mert az egyház szövetségre lépett a vi-

lági hatalmak képviselőjével, a mindenkori uralkodókkal, 

császárokkal, királyokkal. Csak hosszu, szívős és kemény 

harcok árán sikerül országonként a  népoktatást megteremteni 

és nagyon jellemzően mindenütt először ott, ahol az állam ' 

elszakad az egyháztól. /Lásd Franciaországot, Hollandiát, 

Angliát./ Az egyházi ás világi hatalmak érdekszövetsége 

nagyon-hamar felismeri, hogy a  hatalom birtoklása, megtar-

tása bizonyos elitek kinevelésének kérdése. Lassan megindul 
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az a "kiválasztó" folyamat, amely a tőkés országok oktatás-

rendjének mindmáig ismérve_ maradt. 

Az alsó foku oktatás kiszélesedésével, amikor az 

egyes nemzetek népoktatási törvényei kodifikálják a nép mű-

velődéshez való jogát /17-18-19.sz.Európában/, megindul az 

elkülönülés az oktatásban is. Kialakulnak a gimnáziumok, il-

letve megerősödnek, és a társadalmi tagozódás, a társadalmi 

elkülönülés folyamatában pedig további differenciálódáson 

mennek keresztül. Létrejön a reáliskola. Lényegében a 18.sz. 

megteremti azt a "háromvágányos oktatási rendszert, amely 

alapja marad az európai oktatási rendszereknek és amely ̀ mo-

nopol-helyzetet teremt a tőkésvilág uralkodó osztályai szá-

mára. 	. 

Összegezve .: Az iskolarendszer vertikális tagozódása 

társadalmi képződmény. Gyökerei mélyen 

nyulnak vissza a nemzetek történelmi 

multjába. Létrejöttét társadalmi harcok 

motiválják. Determinánsai: a társadalmi 

osztályok elkülönitése; oktatási mono-

polhelyzet kialakítása. 

A dualisztikus strukktura jellemző vonásai  

A tőkés és szocialista országok közötti különbségek 

nemcpak alapvetően a két világrendszer jellemző politikai' 

ismérveit hordozzák magukban,. hanem döntően megmutatják a 
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kétféle ut öktatáspolitikai vonatkozásait is. 

A tőkés országok dualistá*ft burzsoá iskolarendszerét 

a vertikális tagozódás jellemzi, amelynek karakterisztikus 

vonásai: 

a/ a párhuzamos oktatási elv; 

b/ az oktatás különböző időtartama; 

c/ a nyujtott oktatás különböző tá rsadalmi értéke; 

d/ az  iskolai végzettség változó értékelése. 

A  szocialista .országokban _végbement szocialista .,• 

kulturforradalom eredményeként az iskolarendszerek egysége- 

sitésének folyamata indult meg. Változó intenzitással, egyen- 

lőtlen kibontakozással, de egyenlő.sikon az egységes iskola 

rendszere valósul meg. 

Meghatározói: 

a/ 	fokozatra épül; . 

b/ egységes általános képzést biztosit mindenki 

számára a befejezéssel; • 	. 

c/ "zsákutca" nélkül oldja meg a továbbjuttatást; 

d/ az egyenletes képzésben nincs kitérő és nincs 

korlátozás. 

A tőkés  országok kötelező iskoláinak tipus_aí.  

Bár vizsgálódásunk az iskolaköteles kor azon szaka- 

. szávai kezdődik, amikor a tanulő először választ kötelezően 

_továbbvivő képzésformát /11-12. életév és. ez rend szerint 
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a népiskola felső tagozata vagy a középiskola első osztá-

lya/, mégis szükséges - csak  a viszonyitás igényével és 

vázlatosan - az iskolát megelőző korra, majd a népiskola 

alsó tagozata helyzetére rámutatnunk. 

Az európai tőkésországok között egyedül Angliában 

foglalkoznak intézményesen az elemi iskola előtt és az 

óvoda között az un. "infant school"-ban 5-7 éves koru gyer-

mekek-szervezett iskolai előkészitésével és az iskolaérett-

ség orvosi, pszichológiai, didaktikai vizsgálatával. E tet, 

kintetben jelentős kisérleteket végeznek a Szovjetunidban, 

Svédországban, Hollandiában és az NSZK-ban is. Figyelemre-

méltók azok a törekvések, amelyek több országban már a 

4 1/2 - 5 éves korban az olvasás és számolás elemeinek meg- 

tanitására és.ezzel a népiskola első osztályának tehermente- 

sitésére irányulnak. 	 . . 

.A népiskola alsó tagozata Svédországban /1962-es isko- 

latörvény!/ 3 osztályból áll, ami a. szaktárgyi oktatás ko-

rábbi  bevezetését teszi lehetővé. /Az NDK-ban 1968-ban ve- 

zették be, mig a Szovjetunióban most térnek át erre 'a formá-. 

ra./ 	 . 

A tanköteles kor kezdetét, a kötelező iskolai okta-

tás egész tartamát, az alsó tagozati oktatás képzésidejét 

az alábbi táblázat mutatja: 



4  

5  

4  

4  

4  

4  

4  

Bulgária  

Csehszlovákia  

Jugoszlávia  

NDK  

Lengyelország  

Románia  

Szovjetunió . 

Magyarország  

7  

6 	9  

7 ~  . 	e  
6 	. 	10 	/12/  

7 	7-8  

7  

7  

6  
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Országok  Beiskolá-
zási kor  

/év/  

Az általáno- Az álta1á=  
san képző ... nos iskola  
kötelező is- alsó .tago-
kola teljes zati képzés- 

időtartama ideje év  

Anglia  5  10  

Ausztria  6  9  

Belgium  6  8 

Franciaország  6  10 

Japán  6  9 

NSZK . 	 . 6  8~9 

Norvégia  7  

Svédország  7 9  

USA 6 9-10  

3 

'4 

3 /6/  

5  

3  

4--6  

3 /6/  

3  

6 /3/  

Összehasonlitásul a szocialista országokban:  
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G r. a f i k u s á b r á z o l á s ~ 

Ált.isk.tanköt. 

Évek  

a tankötelezettségről  

Ebből elemi fokozat 

Belglen 	 8  

DSnemark 	7 

B.R. Deutschland 	9 

England, Wales 	 10  

England, Schottland 	10  

Finnland . 	8 

fránkreich 	 . 10  

Grlechenland 	8 

Island 	. 	8 

bland 	 8 

Italien 	 8 

Luxemburg ' 	9 

Niederlande 	8 

Norwegen 	 8 

Öslerrelch 	 9 

Spanlen 	 8 

Schweden 	 9 

Schweiz 	 7-9  

7ürkel 	 a 
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• 	10. 	1 1. 	12. 	13. 	14. 	15. A 6.  

-a- Bildungsplanung in Österreich.Erziehungsplanung und Wirtschafts-  - 
wachstum 1965 bis 1975.Band I.Herausg. von der Wissenschaftlichen  

Abteilung des Bundesministerium für Unterricht Wien. 39o.p.  

5. 	6. 	 7.  
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A kapitalista országok elemi iskolái /alsó tagozat/ _ 

általában - 3-4 osztályuak. A tanuló 10-12 éves korában kerül 

először választás elé, amikor a müvelődési szinvonal és pro-

fil szerinti_ döntő differenciálódás megtörténik. Ez olyan 

müvelődési irányok felé történik, amelyeknek különböző a 

céljuk, tanulmányi időtartamuk, szinvonaluk, müvelődési ér-

téktik. Legérzékenyebb megnyilvánulási formáját az angol ok-- 

tatási rendszerben érzékelhettük. /Az utóbbi időben az an- 

gol munkáspárt rendkivül erős harcot folytatott ezen "kivág= 

fasztó" - "eleven-plus-examination" -» eltörléséért./ . 

A "kiválasztásos", társadalmilag terhelő differenciá-

lás politikai tendenciái ismeretesek. A burzsoá pedagógia 

a polgári nativisztikus tehetségelmélettel, a. statikusnak 

vallott tehetségstruktura létezésével magyarázza eljárását ., 

amely csak a hajlam szerinti pálya keretei között fejleszt-

hető. Döntően ez a hamiselmélet magyarázza pedagógiailag 

az iskolarendszer, "hagyományos" vertikális tagozódását. 

A népiskola felső tagozata 

Általában 3-4 évből áll. Itt kapnak helyet a kiválasz-

tás után a "kisképességűek", a "gyakorlati érzékünek" itélt 

munkás-§"araszt, tehát tulnyomóan kisjövedelmű szülők gyer-

mékei. Ezek általában a kötelező oktatás befejezése után a 

termelésbe kerülnek. A kötelez ő . oktatás éveit iparitanuló 

iskolákban vagy más szakmai iskolákban is abszolválhatják. 
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Ausztriában  néhány év óta bevezették a 9. évet a 

népiskolában, az un. "politechnikai évet", amelyet orien- 

tációs évnek is neveznek. Ennek az évnek azt a feladatot 

szánták, hogy a pályairányitás, pályaorientáció problémáit 

segitsen megoldani. 

Franciaországban  2 évet forditanak a népiskola alsó 

tagozata, tehát a "kiválasztás" utáni tanuló-megfigyelésre, 

p4lyairányitásra, a "sycle d'observ .ation" bevezetésével. A 

francia megfigyelési szakasz a legkomolyabb ilyen irányu 

törekvés a svéd pályairányitás mellett - az európai tő- 

kés országokban. 	. 

Hollandiában  az 1968. augusztusában bevezetett uj ok-

tatási törvény u.n. "hidév" beiktatásával segiti az átmene-

ti év pályaválasztási nehézségeit megoldani.  

Az NSZK-ban ujabban a "Förderstufe" /"kisegitő fokozat" 

vagy fok/ gondoskodik a zidkkenő nélküli helyes ut kiválasz-

tásában. Az NSZK-ban a népiskola felső tagozata "Hauptschule" 

néven önálló iskola. Afféle polgári iskolai értékü képzést 

és nevelést ad. 	 . 

Svédországban  /9 évfolyamos/háromtagozatu/, teljesen 

differenciált egységes általános iskolát hoztak létre, amely 

messzemenően számol az egyéni hajlammal, érdeklődéssel és 

a pályairányitással. Európa imprelista országai közül az 

egyetlen, amely a szocialista országok egységes iskoláinak 

koncepcióját megközeliti. Erre  az erősen differenciált fel- 

ső tagozatra épül a márujra dualista tagozódásu középiskola. 
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/Ebbe az irányba fejleszti most iskoláit Norvégia és Finn-

ország is./ 

Mint a teljesen dualisztikus és .a differenciált egy-

séges felső tagozat /svéd modell/ közötti átmenetet terem-

ti meg 2 kisérleti iskolatipus Európában: a comprehensive 

school Angliában és a Gesamtschule az NSZK-ban. 

Angliában a comprehensive - school bevezetésével ki-- 

sérlik meg a mrev vertikális tagozódást feloldani. Szerke- 

zetében ez az iskolatipus az elemi oktatás meghoss .zabbitásá- 

ból eredő egységes iskolai elképzelés,amely "átfogó" tartal- 

mi felépitésével hasonlit a szocialista országok általános 

iskolai strukturájához, illetve  középiskolai képzéséhez. 

Tartalmi munkáját illetőleg uj didaktikai formákkal él. 

Az. NSZK-ban Nyugat-Berlin, Hamburg, Hessen kisérlete-

zik a Gesamtschule, un. együttes-egységes iskola meghonosi-

tásával. Ez annyiban különbözik a comprehensiveeahool-tól, 

hogy  itt  a népiskola alsó és felső tagozatát, valamint re-

áliskolát és gimnáziumot létesitettek egy igazgatás alatt 

és egy helyen azzal a céllal, hogy az egyes iskolatipusok 

jellegének megőrzése mellett biztositsák a zökkenő nélküli 

átmenetet a tanulók számára egyik iskolatipusból a másikba. 

A nevelőtestület az egész létesitményben azonos. 

Összegezve: 	 ' 

A népiskola első és Iötelező felsőtagoza i tipus mü 
,i 

ködtetéséből az alábbi konkluziö szürhető le: 
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a/ Erős érdeklődés nyilvánul meg az iskolát megelőző 

kor pedagógiája"és az iskolaérettség kérdései iránt. 

b/ Több országban szükitik a népiskola alsó tagozatának 

képzési idejét szoros összefüggésben a kisgyermek-

kori korai olvasástanitással kapcsolatban. 3 évet 

"kisformátumu" képzés. 

c/ Eltörlik több helyen a 11 évesek "kiválasztó vize- 

gáját". 	. 

d/.Nagy gonddal foglalkoznak az egyes országokbán.az 

átirányitás - pályaválasztás -.pályáraelőkész.ités 

feladataival: megfigyelési szakasz, politechnikai 

év., hidév stb. bevezetése. 

e/ Egységes, horizontális tipusu iskolákkal oldják fel 

a megmerevedett vertikális tagozódásu strukturákat: 

comprehensive-school és Gesamtschule. 

f/ Szélesen differenciált felső tagozatra .épitik a. kö-

zépiskolát: a svédországi népiskola 9. osztályában 

9 . féle tagozat létezik 2 idegen nyelvvel. 

g/ Több ország felső tagozatán fakultativ tantárgyak 

segitik az egyéni képességek fejlesztését. /Magyar-

országon egyáltalán nincs fakultativ tantárgy az 

általános iskolában!/ 
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Középiskolák  

A középiskolák . fejlődése világjelenség. Két indoka 

nagyon kézenfekvő. Az elmult 10-15 -esztendő ugrásszerű tu-

dományos fejlődése és nyomában a gazdasági előretörés mér-

téke évről-évre több  fiatal  igényévé teszi a magasabb szin- . 

tü iskolai végzettség elérését. A másik ok az,egyetemi vég-

zettség megszerzésének vágya, illetve a felsőfoku képzésbe 

való bejutás. A középiskolák felé való áramlást, illetve 

az érettségire bocsátott tanulók százalékos arányait jól 

illusztrálja az alábbi táblázat. 	. 

K a m u t a. t á s  

néhány tőkés ország érettségire bocsátott tanulóinak % ará-. 

nyairól a megfelelő évjáratokhoz viszonyitva. 

1950 1955 1959 1963 1970 . 

Anglia 4 4,5 6 6 9 

Ausztria 7 6,5 10 16 14 

Belgium 6,5 8,5 11 11,5 15 

Dánia. 4,5 5 6 8,5 11,5 

Franciaország 5 	. 7 11 17 19 

Hollandia 5 7 11 1 .7 9 
NSZK 	. . 4,5 3,5 5 8 8 
Norvégia 10 9,5 11,5 17,5 22 : 

Olaszország 4. 5 6,5 10 12,5 

Svédország 	, 6,5 9 11 14 22 
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A legtöbb tőkés országban "kiválasztás" utján kerül 

a tanuló a középiskolába, ahol felvételi vizsgát kell ten-

nie. A felvételi vizsga rendszerint próbatanításon törté- 

nik az uj, kiválasztott iskolában. Más helyen "megfigyelééi. 

szakasz"-ban dől el a tanuló alkalmassáLa vagy alkalmatlan-

sága. 

A középiskola alsó- és felső. tagozatból áll. Az alsó 

tagozat rendszerint .a tanköteles kor végéig tart és erre 

épül ,...a középiskola felső tagozata. A középiskola.8=9 osz-

tályt foglal magába,.amelyet a tanuló 10-11 éves korában 

kezd el és 12-13. osztállyal 18-19 éves korában fejez be. 

A.csa.tolt grafikus ábrázolás a középiskolai ráépülést, 

annak a népiskolához való strukturális szerkezetét. és 

nyait szemlélteti. 	. 



III 	Illi 	1 1 1 1 	1 1 1 1  

	

.~--~ 	 

	

----m 	 

~1.11i11111111111  .. _ _ 
 

~~IIIIIIIIIIIIII~ Illill ~IIII~II  

1 11 111  11•11111111111111111111111111 	 
 

411111111111111111111111" 1"  
--~~-- 

"-
-_~~~ 

~ 	~,IIIIII IIIIIIWIII ~ 	 

---~~---~~ 

: 	%11 111111111111i11111111 1111111111  ---_~- • 

— II 111 6 oder  l i 111 5  

(II 3)  + III 3 oder I(I 4  

II1119oder  III S  

11 11 17  

(I119)+1113  

11  III 9  

(i t 3) f lil 3  

17 . 	 18. 	19. 	20. 	21.  

~-,~r~~~IIII1 IIII~ 

.~.~r-.■~-~.~.~ I  	 ~ 
..••••.trYI~II~~iliuul~{i 1  Ill  

rLW1111111111111HII1wI HE  
am♦ o--mi-  111  

. 	10. 	11.. 12. 	13. 	14. 	15  16.  

II 

I I 	111 

	 - 11  

III 	I 	1IIII!  

= A kötelező választás 

Középisk. -i oszt7als6 t., 
= Középisk. -i o. /felső t./  

O 

fill~ 

354  

G r a f i k u s á b r á z o l á s 
Felsőbb iskolák Európában  

Isk.évek az  érettségiig  
Ésdyetkor  

12 Belgian 

12 'Ddnemark 

13 13.H. Dcut.chiand 

13 England, Wales 

13 .England.  
Scholtland 

12 Finnland 

12 Frcnkralcfi • 

12 Gricchenland 

13 Island 	• 

12-  Irland 

13 Italian  

.13 Luxemburg 

12  Niederlando 

13 INIorwegen  

13 •C;z'cr:;:ici  

111 • Spanicn 

12 Schwoden 

13 Schweiz 

11- TUrkci  

6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 	13. 	14. 	15 	16 	17. 	18. 	19. 20. 	21.  

= Elemi isk.-i évék 
I = Alsó tagozat 
II = Közép tagozat 
III = Felső tagozat 
-a-F3ildungsplanung in Österreich.Erziehungsplanung u.Wirtschaftswachs- 
tum.1965-1975•Band I.Bundesministerium für Unt.Wien.391.p.  
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Az utóbbi időben igen sok szó esik az un. polivalens  

gimnáziumról,  amely az eltérő képzési irányu gimnáziumok  

különféle ágazatait egyesiti egy intézmény keretei között.  

Jelentős kisérletek folynak továbbá abban az .irányban  

is, hogyan lehetne az általános és speciális képzést egy  

formában eredményesen összpontositani. Szorosan kapcsolódik  

ez az elképzelés a korszerüség, az általános és szakmai mü-

veltség megfelelő arányának kialakitása problémáihoz és egy-

általán ahhoz a ma v .ilágméretü kérdéshez a pedagógiában, amit  

a müvelődési anyag hagyományos és uj elemeinek modern szin-

tézise jelent.  

A nyugati világ gimnáziumai igen jelentősen különböz-

nek a szocialista országok gimnáziumaitól. Elsősorban funk-

cióik, rendeltetésük, képzési anyaguk szerint. /Lásd az  

egyes országoknál definiált.funkciókat és a tartalmi képzést  

tükröző tanterveket./ Az alábbi táblázat érdekesen mutatja  

a gimnázium felső tagozatában az irányultságot, a tanulók  

érdeklődését. A képzési irányzatók felé való orientálódás  

százalékos arányából, amelyben a leglesujtőbb adat a műszar  

ki tagozatban való nagyfoku lemorzsolódás, érdekesen dombo-

rodik ki az élő idegen nyelveket és természettudományos  

képzést favorizáló modern tagozat előretörése.  

1963/64. tanév 	Klasszikus 	- Modern 	Müszaki  
_tagozat 	tagozat 	tagozat  

10.  osztály  21 ,1 %  45,7 %  33,2 %  

11.  osztály  23,3  ~  48,3 %  28,4 %  

12..osztály  33,9,%  64,5 %  1,6. %  
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A gimnáziumok - általában a nyugati középiskolák . 

munkája - osztályrendszerben, csoportoktatás /team/ kere• 

tében, tanfolyamrendszerben folyik. 

Az egész nyugati oktatási rendszerre annyira jellem-

ző "kiválasztás" és "élkülönités", tul a politikai tenden-

ciáikon, változatlanul elv marad magában a pedagógiai mun 

kastilusban, mélyen az oktatás egész folyamatában. A pol-

gári mentalitás vastörvénye ez, különösen Angliában és az 

USA-ban, az óvodától az egyetemig. Az általános müveltség 

szigoru differenciálása a népiskola első osztályától, amely-

ben  a képesség szerinti_kategórizálás megkezdődik, végigvo-

nul a tanuló egész •iskolázásán. Nivóosztályo .kban. /streams/, 

majd további differenciálással egy-egy nivóosztályon belüli 

nivócsoportokban  /ability grouping/.történik az azonos kor- 

osztályok szétcsoportositása. Az  igy kialakitott homogén cso- 

portokból már nehéz . kitörni, hiszen a szociálisan hátrányos 

helyzetből mérsékelt teljesitményü tanulónak alig lesz lehe-

tősége felfelé jutni. 

A homogén nivóosztályokban a legjobb teljesitményüek 

az A-stream-be keriilnek, a közepesek a B-stream-be, mig a 

leggyengébbek képezik a C-csoportot. A D és E. gyakorlatilag 

nem fordul elő, mert ezek már orvosi esetet képeznek. 

A képesség szerinti csoportositás kérdéskomplexumába 

tartozik a bukás kérdése is.  A nivóösztályba vagy nivócso- 

portba osztott tanulók. a kategória adott - szintjén kapják 

a tananyagot, következésképpen,'bukás,.praktice nincs. 
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A leggyengébbek csoportjában előforduló "kisiklások" ese-

tében a tanuló továbbmegy a következő osztályba, ahol meg- 

határozott időn belül és formák között hiányosságait pótol-

ni köteles. 

Az  USA-ban' a kilencedik osztálytól kezdve mindenütt 

a választható tantárgyak elve érvényesül. A tanulók által 

választható tantárgyak megnevezését és mennyiségét speciá-  

lis pontrendszer segitségével, valamint a képzés tartalmá- 

nak profilirozása ut .jánö szabalyozzák. Egy pontot ér az a tan-

tárgy, amelyet heti 4 órában sikeresen tanulnak /testi neve-

lésen kivül/. Minden tanuló 4 tantárgyat vehet fel, amelyek 

a bizonyitványba beszámitanak. Ez évenként 4 pontot  ad,  va-

gyis 16 pontot a tanulmányok befejezéséig. A 16. pont .közé a 

nem elméleti tárgyakért kapott pontok is beszámitanak. Igy 

egyesek elvégzik a középiskolát anélkül, hogy geometriát, 

kémiát, fizikát és idegen nyelveket tanultak volna. 

Alkalmazzák a "Dalton-Tervet" is, amelynek alapgondo-

lata a,hagyományos osztályközösség felbontása, a tanulók egyé-» 

ni munkájának előmozditása. Nincs osztály. Minden tantárgy-

gyal külön laboratóriumban /vagy tantárgysarokban/ foglal- . 

koznak. 	. 

Ismert még és alkalmazott a "Jena-Terv" u.n. "élet-

közösségi iskolája", amely a csoporttani.tásthelyezi-előtér- 

be . A 10.évfolyam'tanulói négy /alsó, közép-, felső és if- 

jusági/ csoportokba vannak beosztva. A továbbtanulást a ta- 

Koczka János - Juhász Gyula: Tanulmányi lemaradás - magasabb 
éisztálybalépés;- osztályismétlés. Orsz.Ped. 
Könyvtár kiadása, Budapest, 1967.1-24.p. 
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nu1ók általános érettsége, emberi magatartása dönti el. 

Az USA-ban gyakran alkalmazott "Batávia-Terv "szerint min-

dén osztályban két pedagógus tanit..Egyikük kizárólagos 

feladata a gyenge tanulókkal vald foglalkozás. 

A bukás kérdése a tőkés országok oktatásrendszereiben 

rendkivül változatos képet mutat, benne egységei keresni 

nem is lehet. 

Ugyancsak megoldatlan probléma és sokat vitatott - mint 

hazánkban - az érettségi kérdése. Ez a porosz örökség, amely 

egy 1699-ben. hozott rendelet alapján 1788-ban vált törvény- 

nyé Poroszországban, mindmáig megmaradt Európa legtöbb or-

szágában. /Hazánkban a Thun-féle Organisations-Entwert alap-

ján 1851 óta létezik. / _ 	 . 

Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedek uj oktatási 

strukturái - mint idegen testét a szervezet - ki akarják 

vetni magukból az érettségit. Svédországban 1969 májusában 

tartják az utolsó érettségi vizsgákat, másutt - mint Fran-

ciaországban - a.kompromisszum felé hajlanak. A francia 

megoldás afelé tendál, hogy azoka tanulók, akik a gimnázium 

utolsó évének eredményei alapján egy meghatározott pontszin-

tet, pl. 20/18 pontot elérnek, azok megkapják a felsőfoku 

oktatásban való részvételhez szükséges baccalaureat-ot, mig 

a többiek a gyakorlati, pályákhoz igényelt középiskolai vég-

zettségről szóló bizonyitványt nyerik el. Van olyan elképze-

lés is, hogy az érettségi akadémiai jellegü legyen és leté-

tele vegyes bizottság./középiskolai tanárok* egyetemi okta- 

tók/ előtt történjék. 
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Összegezve: .  

A tőkés országok középiskolai relációiban az alábbi 

megállapitásokat regisztrálhatjuk: 	. 

a/ A középiskolák elsősorbá .n elit iskolák, kifejezet- 

ten az egyetemre előkészités, illetve a polgári 

vezető káderek utánpótlásának biztositására. 

b/ Kiválasztó és kizárásos jellegüknél fogva antide-

mokratikus szervezettségüek. 

c/ Azokban az országokban, ahol erős munkáspárt mükö- 

di :k,ezeket á.  merev .strukturákat feloldó széles is-

kolaszervezés indult meg. /Franciaország; Langevín- 

Wallón-terv./ 

d//'észrevehetően megnőtt minden országban a középis -- 

kolák felé való áramlás. 

e/ Erős törekvések vannak több országban a "zöld jel- 

zés", az egyik tagozatbál, illetve iskolatipusból . 

a másik iskolatipusba történő átmenet kimunkálására 

és a "zsákutcák" megszüntetésére. /Ausztria,. Francia- 

ország, Svédország/ 

f/ A szakmai képzés, illetve szakoktatás elemei kevés-

sé szerepelnek az általános képzéssel karöltve. A . 

szakképzést külön szervezett technikusi, mérnöki 

iskolákban oldják meg. . Egyetlen kivétel Svédország, 

ahol tisztaprofilu müszaki gimnázium müködik és rész- 

ben Franciaország. A szocialista országokhoz hason-

ló széles politechnikai elemeket magukba foglaló 

középiskolai képzés nincs. 
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g/ A szervezett tarvitás osztálykeretekben, nivóosz-

tályokban, nivócsoportokban vagy tanfolyamrendszer-

ben történik. 

h/ Az osztály-tantárgyak száma ás tartalma országon-

ként ás müvelődési.irányokon belül nagyon különböző. 

i/ A bukások megelőzésére több helyen "kisl.étszámu" 

osztályokat., "kiegészi"tő fokozatokat", "felfejlesz-- 

tő osztályokat" szerveznek. /NSZK, Franciaország/ 

Angliában, az USA-ban egyszerü adminisztrativ át- 

csoportpsitással, de nem a valóságos probléma meg- 

oldásával küszöbölik ki a kérdést. 	. 

j/ Több országban foglalkoznak az érettségi megszünte-

.tésével, illetve az érettségi értékének átmenté- 

lével, annak korszerüsitésével. /Svédország, Fran-- 

ciaország/. . 	 . 

II. A. szocialista országok iskolarendszereinek 

jellemző sajátosságai 	 ... 

A Szovjetunió. Össz-szövetségi Pedagógus Kongresszu- 

sán 1968.. juliusában.Prokofjev közoktatásügyi miniszter tö-

mören igy határozta meg a mai szocialista iskolák feladata-

it:  Hogy feladatainkat világosan lássuk, mindenekelőtt vá ,  

.laszt kell adnunk a következő kérdésekre. Mi jellemzi ezt 

az időszakot., amelyben most élünk, az iskola szempontjából, 

s milyen következmények származnak ebből az ifju nemzedék 

oktatására ás nevelésére, egyáltalán az iskólára nézge? 
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Napjainkat az jellemzi - folytatta a miniszter -hogy éle-

ződnek az osztályösszecsapások a tőkésországokban, fokozó-

dik az ideológiai harc az ellentétes társadalmi rendszerek 

között. Ez a harc kiterjed az irodalom, a müvészet, a;tudo-

mány, a képzés, az iskola területére is. A burzsoá ideológia 

apologétái hol nyilt sisakkal, hol gondosan álcázva magukat, 

a legkülönbözőbb állásokból tüzelnek korunk haladó, forra-

dalmi erőinek állásaira. Iskoláinknak elsősorban az a fel- 

adatuk, hogy tudományosan megértessék növendékeinkkel) alap-

vonásaiban a mai világ fejlődését, a kapitalizmusból a szo-

cializmus felé és a szocializmusból a kommunizmus felé va-

ló haladást. Más szóval: korunkban különösen fontossá vá- 

lik, hogy az iskola minden egyes növendéke teljes mértékben 

elsajátitsa a társadalmi fejlődés marxi-lenini elméletének 

alapelveit. A tudomány és a technika haladása is rányomja 

bélyegét általában a müvelődés és közelebbről az iskoláz- 

tatás rendszerére. Ez a körülmény oda vezet, hogy megnő a 

szellemi tevékenység aránya minden egyes dolgozó munkará 

forditásában is. Igy válik társadalmi szükségességgé a magas 

szinvonalu általános képzettség." 

A Szovjetunió nyomán a szocializmus épitő országok is-

koláinak feladata, tennivalói rendkivül tömör megfogalmazást 

nyertek a fenti kitételekben. Hazánkban, miként a testvéri 

szocialista országokban, rég megszünt.a polgári társadalmak, . 

ra annyira jellemző elkülönülés az elmélet és gyakorlat között. 
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Az egységesség elve, a minden tanulóra egyaránt érvényes 

égységes általános képzés valósággá vált. A kiváltságos tár-

sadalmi osztályok egykori müvelődési privilégiuma megszünt, 

és faluban, városban azonos követelményü, tudományosan ma-

gas szintű, a termeléssel és szakmai adottságokkal közvet-

len kapcsolatban 4116 oktatás nyert polgárjogot. 

E dolgozat terjedelme az összehasonlitásnak valóban 

csak a legmarkánsabb vonásaival élhet, igy nem kiván kitér-

ni minden szocialista ország oktatásvonásainak elemző ecse-

telésére. A jellemzőket szeretné inkább megragadni. 

A legdöntőbb vonás a két társadalmi rendszer iskola-

strukturái között, hogy a szocialista iskolák a kötelező 

tárgyak egységes őratervén és egységes tantervén alapuló 

egyenértékü,.azonos, sokoldalu, mindenkire egyformán kiter-

jedő általános müveltséget.nyujtanak. 

Az európai szocialista országokban az  alapképzést sz 

általános iskola adja, amely általában 8 osztályos. /Cseh-

szlovákiában 9 osztályos./ Az általánps iskola alsó és fel-

ső tagozatból áll. Az alsó tagozat 4 osztályból 411 /kivétel 

az NDK, ahol 3 osztályos /1968. szeptember 1-től/ és a Szov-

jetunió, ahol az uj forma 1970-től kerül bevezetésre. 

Az általános képzés utja az elmult években 3 irányban 

fe jlőd .őtt. */ 

i'Einheitlichkeit und Differenzierung in den sozialistischen- 
Schulen. Deutsche Padagogische Zentra.linstitut, 13erlin,1968. 
Kézirat.  
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Első ut: az általános középiskolán át vezet. Ez a kö-

zépiskola a kötelező alapképzést magasabb müveltséggé fej-

leszti és a felső oktatáshoz vezet. Ez az iskolatipus az ál-

talános középiskola  /ÁK/. Jellemzője ennek az iskolatipus-

nak, hogy az általános müveltségi elemek mellett képzésanya-

ga a politechnikai elemek ismertetését is szorgalmazza anél-

kül azonban, hogy specializálódásra törekednék. 

Második ut: a szakositott középiskola, illetve szak 

középiskola  ./hazánkban teljes átállással .az 1968/70. tan-

évtől kezdve/. Ez a tipusu középiskola párhuzamosan ad á lta-

lános és szakképzést az un. középfoku technikusi szintén. 

Harmadik ut: két egymástól független képzési módozat-

ból áll. Az általános iskolát végzett tanulók 2 -3 éves /né-

ha rövidebb idő alatt is lehetséges/ iparitanuló-intézetbe 

járnak /IPS/ és szakmát tanulnak. Itt elméleti és gyakorlati 

kiképzést kapnak. Lehetséges emellett, vagy az iparitanuló-

képzés után valamelyik esti általános vagy szakközépiskola 

látogatása az érettségi megszerzése céljából. Rövid idő óta 

lehetséges az  un. "emeltszintü iparitanuló-képzés" is, amely 

megfelelő középiskolai kombinációval időveszteség nélkül 

juttatja el a  tanulót  az érettségiig. 

Az általánosan képző iskolák, középiskolák, szakközép-

iskolák képzésideje az egyes szocialista országokban nem egy-

séges. A megfelelő tájékozódást az alábbi táblázat szolgálja. 
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A-képzés ideje /tanévekben kifejezve/ a 2. oktátási szint 

három fő területén 

Ország Ált.isk. 	1.ut ÁK 
2.ut 
SZK 

	

3. 	ut 

	

ITI és 	esti ÁK: 

Bulgária 8 3 4 2-3 kb . 6 

Csehszlovákia 9 3 4 2-3 kb. 5 

Jugoszlávia 4 4. 3 kb. 6 

Lengyelország 4 5 	. 2-3 . kb. 6 

Románia 4 5 2-3 kb. 6 

Szovjetunió 	. 2' 4 1-3 kb. 4-6 

Magyarország 4 4  -2-3  kb. 6  

NDK*  10 2 3 	- 	1  1/2-3  . 

m/ Az NDK-ban - egyedül a szocialista országok között - 	12. 

éves a képzés. A  8. osztály. után jön létre az első diffe-

renciálódás, majd a 10. osztály után a második. A 12 éves 

"Erweiterte politechniche Oberschule" már nagyobb igényil. 

szakképzést biztosit. 

Minden szocialista ország egységes iskolájára jellemző, 

alapvető vonás, hogy: 

a/ az általános iskola alsó tagozatától kezdve felépi- 

tésében munka-iskola, belső munkájában a munka-etik a . 

magasfoku eszmény; 	 . 

b/ az oktatás és a munka egységet alkot és szorosan  

összefonódik; • 
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c/ benne az iskolai tevékenység a gyakorlati élethez, 

a termeléshez kapcsolódik. 

A szocialista iskolák jelenleg átalakulóban vannak. 

Azok az oktatáspolitikai-oktatásgazdasági viták, amelyek nem- 

rég még a közoktatást egyszerű beruházási értéknek, illetve 

fogyasztási értéknek vallották, vagy a képzésről, mint esz-

köz-értékről szóltak, ma ugy tekintik azt, mint a termelés- 

ben, a.kész termékben gyorsan visszatérülő állami befektetést. 

A tudománygyors fejlődése mellett eze felismerés struktu-

rális változtatásokat igényel a legtöbb oktatási rendszeren. 

A Szovjetunió  Neveléstudományi Akadémiája most dol-

gozza ki  az uj 10 osztályos kötelező általánosan képző közép- 

iskolák programját. Bevezetése 1970-ben történik. 

Az NDK 1968. szeptember 1-én bevezette be az uj poli-

technikai munkaiskola tanterveit. 	 . 

Romániában 1969. februárjában láttak napvilágot az 

1970-ben fokozatosan bevezetendő tantervek. 

Csehszlovákiában  a prágai Károly Egyetem munkaközössége 

már kidolgozta az uj középiskolai koncepciót . . 

Bulgáriában  198 .0-ig valósitják meg a kötelező középis-

kolázást. 

Politechnikai ké•zés a szoc.ialista orszá ok tanterveiben 

A szocialista tatatervi felépitésben a politechnikai 

oktatás a legnagyobb vivmány a kapitalista országok tanter- 

veivel szemben. Az iskolákba történt bevezetésének indoklása 
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közismert. Az oktatás szervezettsége azonban az egyes orszá- 

gokban nem egyforma. Az alábbi áttekintés világos képet ad 

a  politechnikai oktatás szerkezetéről. 

Áttekintés az általános iskola politechnikai ok- 

tatásának szerkezetéről 

Minden osztály- Nemek sze- Város és falu Pályák 	Fakultat 
ban egységes rint diffel szerint szerint 	oktatás 

renciált differenciált diff. 

Jugoszlávia Csehszlo- Csehszlo Jugoszlá- 
vákia 1-7,o. vákia 8-9,o. via. 7-8.0. 
Lengyelor- Lengyelország Csehszlor 
'szag 	1-4.o. 5-8.o. vákia•6-9. 
Bulgária 

1-4.o. 
Magyarorg- 
szág 1-4. o. 
Románia 

l-4so. 
NDK 	1-6.o. 
Szovjetunió 

1-4.o. 

Bulgária 
5.8.o. 

Magyarország Magyarom- 
5-8.6. szág 5-8.o. 

Románia 	Románia 	Románia 
5-8.o. 	5-8.o. 	5-8. 

NDK 9-10.o. NDK 5-6. 

	

Szovjetunió Szovjetun ió 	- 
5 -8.o. 	5-8. o . 

ONO 

OOP 

.A fenti szerkezeti.elrendezés, a formák és az oktatás 

tartalmának a szinvonalát nem befolyásolják. Azok a helyi 

adottságoktól, az iskola körülményeitől függenek. 



Ország  

Bulgária  29+2 

NDK 	. 32+1 

Jugoszlávia  
/Szerbia/  27+0 
Jugoszlávia.  
/Szlóvériia/  29+4  

. Lengyelórszág  29 +2  
Románia 27+2  

- Szov j etuxiió  30+0  
Csehszlovákia  27+0  
Magyarország  29+0  

.. 	1 
	I 	 I 

Heti óraszám  ;£ai`z egyes osztályokban  

6 7  8 9 	10  

30+2 
33+1 

29+0 

30+2 

33+4 

30+0 

30+4 
34+3 

30+0  

- .  

/35+3/1 /36+2/1  

OM» 	 MID 

-=29+4  32+4  3o+4  - 

31+5  33+4  '33+4  

28+2  28+2  29+2  

31+0.  32+0  31+0  

30+2  31+2  32+2 32+2  

30+0  31+2'  31+0  

- 

A fakultati 
tanitás he: 
ti óraszáma 
az egész ta 
évben a8. 
osztályig 

10  

9  

0 

16  

1 5  
8  

0  
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A választható tárgyak szerepe az oktatásban  

A szócialista országokban a választható tanitás lé-  

nyegesen kisebb szerepü, mint a kapitalista: országokban.  

A tanitáson, illetve iskolán kivüli fakultativ müvelődési  

lehetőségek viszont /sza.kkörök, munkaközösségek stb./ sok-

kal gazdagabbak, mind nyugaton. A szerepük, jellegük, tar-  

talmuk ezeknek alapvetően különbözik a tőkés országok , a,  

kultativ tanitásától. A következő összevetés a kötelező ész  

. fakultativ óraarányokat mutatja az általános iskola felső  

tagozatában. 	 . 

Kötelező és fakultatis tanitás az általános iskola  

felső  tagozatán az 1966/67. tanévben  

~ ► 

1/ Az általános iskola '9'. és 10. osztályai:_  
2./ Ma más a Szovjetunióban is van /1967/68/ a 7.osztályban heti 1, 

és a 8.osztályban heti 2 óra. fakultativ-tanitás. 
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A mélyebb tantárgyi elemzés néhány korrekciót szűk 

ségessé tenne az oktatás egyensulyának arányosabb megteremté-

se érdekében. Ezek a következők volnának: 

a/ kevés a választható tárgyak száma; 	. 

b/ a választható tárgyak inkább ének-háztartástan-var-

rás-főzés. Kevés esetben idegen nyelv /Bulgária/, 

ujabban társadalomtudomány a Szovjetunióban; 

c/ a fakultativ tárgyak alig segitik a különféle haj-

lamok és érdeklődés kielégitését; 

d/ nem veszik figyelembe a müveltségi szinvonal diffe-

renciáltságát; 

e/ nem kötődnek szorosan a kötelezően tanitott tárgyak- 

hoz. 	 . 

Á fentiekhez szükséges azonban megemliteni, hogy az 1970-

ben bevezetésre kerülő új szovjet  tantervek a fakultativ tárgyak 

nagy számát vezetik be ás éppen a kötelező tárgyak segitésére, 

támogatására. A fakultativ tárgyaknak az uj koncepcióban rend- 

kivüli szerep jut. Ugyanis csökkentik, illetve középszintre 

hozzák az egyes tárgyak anyagát és a fakultativ oktatás adja 

majd a magas pluszt azoknak, akiknek a tárgyhoz hajlamuk, illet-

ve aziránt érdeklődésük van. Kétségtelen a szándék ezen uj el-

gondolásnál: 

a/ csökkenteni a maximalizmust; 	. 

b/ mindenki számára hozzáférhetővé tenni a kötelező 

anyagot; és ezáltal 

c/ kiküszöbölni a  bukást, vagy legalábbis azt minimumra 

csökkenteni. 
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Szakköri tevékenység 

A szocialista oktatási rend, noha a jelenlegi helyzet-

ben kevés fakultativ tárgy oktatását valósitja meg, mágis - ha 

kötetlen, helyesebben oldottabb formában - teret ad az egyéni 

hajlamok fejlesztésének. Ez a. foglalkoztatás elsősorban gyakor, . 

lati jellegű, hasznossági értékit, esztétikai igényli. .Nagymérték-

ben  a pályaválasztás, pályaorientáció érdekeit szolgálja. A 

szakköri tevékenység feltétlen értékei: 	. 

a ./ igen gyakran társadalmilag hasznos értékeket termel; . 

b/.: .közösségi tevékenység lévén, szociális és etikai 

értékeket mutat; 

c/ jól egésziti ki az ifjusági szervezetek munkáját, 

d/ öntevékeny; szabad munkaformákkal dolgozik; 

e/ megfelelő szervezéssál ,:.Uzemlátógatással egybekdwe 

hasznosan segiti a helyes pályaválasztást. 

Összegezve:  

A szocialist a . iskola magasabbrendű értékeit a következők 

igazolják: 	 .. 

a/ egységes általános képzést ad minden szintén; 

b/ horizontális struktura "zsákutcák" nélkiil; 

c/ tartalmi felépitésében, korszerű műveltségi szintézi-

sében szerencsésen és magas etikai tartalommal a szo - 

cialista munkaiskola utján jár; 

d/ matematikai és természettudományos megalapozottsága . 

jobban segiti kórunk és társadalmunk céljainak Meg- 

értését; 
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e/ szocialista világnézeti nevelésével, az iskolában 

kialakitott közösségi nevelési rendszerével, az 

ifjusági mozgalmat serkentő, ösztönző erejével a 

szocialistatársadalom szilárd bázisa .. 

III. A holnap oktatásügye  

Két egymással merőben ellentétes világ oktatási struk-

taráinak vizsgálata érdekes, színes és rendkivül tanulságos kö-

vetkeztetésekhez vezethet. A gazdasági, politikai tényezők sze-

repének felismerése, meglátása, formáló ereje a modern ipari 

társadalomban, majd azok kölcsönös összefüggései az emberképzés . 

területén óhatatlanul távolabbi következtetések, a holnap meg-

oldandó oktatásproblémái felé ragadják a vizsgálódót. A jövő 

gondjait feszegető, uj utakat kereső vizsgálódásaink közepette 

az oktatás világválságáról folytatott vitákban azonban már jó 

előre félreverni a harangot, talán tulzásnak tünik, ugyanakkor 

észre nem venni nagyon is objektiv jelenségeket vagy tétlenül. 

nézni azokat, mélyen mindkét világrendszer felelősségérzetében 

gyökerezeik. Vitathatatlan tény az is, hogy a jelenkor képzési 

problémáival egyetlen országban sem birkóztak meg kielégitően. 

Ezzel szemben objektiv igazság a. mi oldalunkon az is, hogy so-

ha  egyetlen országban sem tettek annyit a jövő generáció képzés-

ügyéért, mint a szocialista országokban. A szinte vágtázó tu- 

dományos fejlődéshez azonban sem az oktatásra forditandó anya- 
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giakkal, sem magával a képzés tudománnyal nem tudtunk fel- 

zárkózni. Ehhez nagyobb szabásu oktatástudományi kutatásra 

volna szükség. 

Kirivó hiányosságok az egyes országok oktatászerveze-

tében - szemlélődéseink közepette - nagyon. is.szembeszökőek. 

Az iskolák tantervei világviszonylatban már nincsenek össz- . 

hangban azokkal az eredményekkel, amelyeket  a tudományban 

és technikában elértek és amelyek mértékadóan határozzák meg 

a társadalmi életet. Ez a körülmény bénitólag hat az utánpót-

lás felnevelésére a gazdaság és az ipar területén egyaránt *  

Az oktatási módszerek elavultak és nem garantálják a tehetsé-

gek sokoldalu kibontakozását, a tehetségtartalékoknak az első 

vonalba.állitását. A képzés mostani szervezete a statikus gon- 

dolkodás elemeivel telitett, statikus fogalmakkal terhelt. 

Még mindig multszázadbeli módszerekkel dolgozunk. Történik 

pedig mindez abban a világban, amelyben a fejlődés hatalmas 

dinamizmusa a  jellemző. Mindezen  jelenségék ~ éstapasztala-
tok azt bizonyitják, hogy az oktatás elvileg nincs összhang-

ban korunk szellemi és anyagi  helyzetével. . 	. 

A tőkésországok és a szocialista táboroktatási struk-

turáinak elemzése néhány olyan megoldandó szervezeti és tar-

talmi kérdést vet fel hazai viszonylatban is, amelyek megfon-

tolása - akár lépcsőzetes formában történő bevezetése - erő-

sen elgondolkodtató,, mert mellőzésük könnyen azzal a veszé.y- 

lyel jár, hogy höni oktatásunk lemarad az európai oktatás sod- 

rásában. 	. 
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Ezek a végkövetkeztetések vázlatosan az alábbiakban  

foglalhatók össze:  

1. A tanköteles kor  felső  határát tovább felfelé  

vinni egyéni és társadalmi veszély nélkül már nem  

lehet. /Késői képzettség; a termelőmunkába való  

késői bekapcsolódás; az ifjuság-problómák./ Ezért  

az iskolát megelőző kor nevelési-oktatási problé-

máit kell megvizsgálni -a legujabb pszichológiai-

orvostudományi kutatások alapján.  

2. Hosszu évek óta semmit sem foglalkoztunk az általá-  

nos iskola alsó tagozatával. Itt a 4 éves képzés  

modernizálható volna. Sok ország már a. 3 éves alsó  

tagozati képzésre tért át. Az l.pontban elmondot-

tak alapján az oktatási anyag komprimálható volna,  

ami a korábbi szakrendszerü, elmélyültebb oktatást  

tenné lehetővé.  

3. A felső tag@zatban szükséges volna a második idegen  

nyelv legalább fakultativ bevezetése.  

4. Megfontolandó volna egy orientációs szakasz beik-

tatása - ha nem is osztálybővitéssel - mégis a meg-

figyelés igényével. Átmeneti év.  

5. Az egyéni képességek kibontásának szélesebb lehe-

tőségeit már hosszu idő óta meg kellett volna te-

remteni a kötelező tárgyakhoz kapcsolódó fakulta-

tiv tárgyak bevezetésével /Lásd: Szovjetunió/.  

~ _• 
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6. A még mindig magás százalékarányu bukások eliminá- . 

lására célszerü volna az osztályonkénti tudásszint 

rögzitése,.vele párhuzamosan ,a tanulói teljesit-

ménymérés megbizható módszerének kidolgozása. ' 

7. Foglalkozni kellene uj didaktikai eljárások kidol-

gozásával. A tanulói öntevékenységre nagyobb mér-

tékben támaszkodó "felfedezéses tanulás" megvalósi--

tása korigény. 	 . 

8. A középiskolában megfontolandó  volna - éppen a he- 

lyespályairányitás, az áteresztőképesség fokozása 

érdekében - közös tantervü első osztályokat létre-

hozni. 

Célszerü és kikiéérletezésre hasznok volna a közép-

iskola és felsőoktatás közötti átmenet problémáinak 

csökkentése érdekében a :  paradigmatikus oktatási elv 

érvényesitése. Az utolsó év II.felében előadás, 

szeminárium, konzultációk bevezetésére kellene t .ö-

'rekedni. 

10. Változatlanul megoldatlan maradt az érettségi gond-

ja. Korszerüsitése, a kérdés további mérlegelése 

maradéktalanul szükséges. 

Fenti mérsékelt megfogalmazásu igények korántsem tük- 

rözik a teljességet a tennivalókban. Nyilvánvaló, hogy a z . 

alapproblémák még más területekre is kisugároznak, pl. a 

tanitó-tanárképzés, illetve permanens képzés minden részle-

tére. Sőt felvetik egy képzéstudományi fakultás vagy inté-

zet, esetleg főiskola felállitásának gondolatát is. /Kül 
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földön ez már megoldott kérdés!/ 

Ennek az volna a célja, hogy modellezzék benne,ter-

vezzék és kutassák, valamint szükséges berendezéssel lás-

sák el a holnap iskoláját. Számos európai ország már a két-

ezredik év iskoláját tervezi, amelyet csak átgondolt képzés--

tudományi tervező munkával lehet elképzelni. Előbbutóbb 

szükségessé válik ilyen jellegü intézmény létrehozása ná-

lunk is, amely uj tantervek kidolgozásával, az oktatási és 

tanulási folyamat átfogó elméletének kifejlesztésével, az 

empirikus oktatástudomány felépitésével elmélyült tudományos.- 

Sággal foglalkozik. 	.. 

E tanulmány 10 ország oktatásrendszerének bemutatásá-

val mindenütt a korszerűt, az ujat szerette volna megragad-

ni. Nam törekedett egy-egy ország oktatás képét a miniatür-

festő.aprólékosságával lemódolni, leirni. Sokkal inkább-

feladatának tekintette, hogy a strukturákat bemutató kis-

monográfiákat vázlatosan bár, de eleven szinekkel ugy he-

lyezze el az objektiv látómezőben, hogy mögöttük a törté-

nelmi - társadalmi háttér életközelségbe hozza mindenütt 

a mának próblémáit és felvillanstea a jövő fényeit is. 
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