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Bovoíötés

Hágánkban a osocialiata dcs^kr&t Ismus fe.lodö- 

aőnefc torát éljük, в oonOk on oktatásügy iráayltásá« 

Ъап is egyre Inkább tükröződnie kell* Iá folyamatban 

alapvetően fontos, tsogy as ifctfoa£t шеХупок a jövő- 

ben egy tovább daaokmtiaálódó asociaiista társadal
mi 6a easdasági raadbon, а о socialist a deaokratia-
ouatól áthatott tosegfeon kell élnie, már а ma isko
lájában obboa a asolXembon aovolkedjók. De nólkülös- 

kötetlen о folyamatban a nevelőien tiltotok alkotó ak
tivitásának bistosltáoa, valamint a család ős as is
kola áfa ásórooobb o^ttaüködőoo. AMios, bogy ш 

iskola eleget tudjon termi minden rábisott funkció-
^<^»'♦’4 1?Лг "i ^Sfektb*; #i ( ii tt’M 'jjfii üii Jjjf .1,- 4»JÉ*4 ír—miTfiiti Xi-tni -дй* r% r-a ^Ч'-^чЙ г-т> 4гnciL, egyik £©gűo£ivuüö íonyoso — voicaaenyuak sserlu«

- iJOgy beano demokratikus légkör uralkodjék#
A t&aaválaüstáenál figyelembű kellett vermi, 

boey - iaőcsorüsÓGÓr. tdl - egy igen bonyolult, atíhe-
át tekinthető kérdéskörről van о só, onolybeo ér

vényesülnek bisonyoo tUrv&voMtfieógofe, de érvénye
sülésüket, hutásukat 
boa befolyásolja# A téaaválasstáobos hossájárult as 

a asubjektiv tény ia, bogy a disssortáció osersőjo 

több evőt töltött - mint függetlenített politikai

munkatárs - a pártirányításban#
/
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füaiáöoiaok feltárása, valettlat oa oboáiét és a grá

nát kosáéban hoseé Járulhat a cyakorlat toijoaobbá 

táteléhes io«

I« fojosot

íVtetf- я ым -Ду«--;.
ШаШ№Ьа

A demokrácia ©loő felfogása * kiföjocottebb 

fontában « as ókori GÖrÖgprsságban bukkant föl* 

Platón, különboon Ariasiotoláos to fogalaasták mog, 
hoar a demokrácia пош ast fojosi ki, hoar bányán ás

*

csoport uralkodik a iáraodoloabaa. Haton © ndemob-
ráoia««* olyankor kolotkesik, ha a esernyők - ma
gukhoz ragadva a győzelmei - ellonfoloik egy rdseét 

megölik, aáo rássát ssáaüslk, a többiek©t pedig al
kotmányos jogikban óa a vosotő állásokban os egyon-
lőság ©Popján résaseltik, ö lm os államvosoio botöl
tése általában sorsolás útján történik«*« Itt a pol
gárok mind szabadok a as állóra csak to dussad a
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szabadságtól és a szabod beszédtől, о mindenkinek
А/aogvon a joga arra, hogy asst t©gyen, emit akar.” 

áxítiEÁaijtiáaz. a demokráciát es általa ideálisnak 

tekintett "politeia elfajulásaként és elhibázott 

államformának« tskiatotte/*^ ösmokrácla m nz ál-

„/£/a h&t&Xm*
Áss ókori görög gondolkodók tehát ишсзак a 

hatalom jeligének jelöléseként használták а demok
rácia kifejezést, hanem egyben - levonva az ebből 
szüksége ssriien adódó következtetést is megállapí
tották, hogy ott, ahol a demokrácia érvényesül, az 

a többségben lévő vagyontalanok uralma/3'
ШШШ szerint "először is igeu kis 

államot, ahol a népet könnyen lobot összehívni s min
den polgár nehézség nélkül ismerheti társait} má-

* *«

Azután nagymérvű egyszerűséget kíván sag a rang és 

a vagyon tekintetében 

le fényűzést.w/4/
A jakobinus diktatúra vezetői újraéledték a

végül kevés vagy аштШ-* # *

terminust, HPfreg&lerre Írja - "a szuverén nép álla-
Ш* amelyet a ©óját 

nyitanak..."^
által hozott törvények irá-
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leaf árnak és politikai gondolkodéís körében olokult 

ki. A dercokráciát csupán lwraényfbrnának fogják föl 
/Alexis de Tocqucvillo/. Ш as értelnosés szándéko
san eltekint ettél, kinek as uralna testesül meg a 

komáijysáaban, ds elsősorban a hataloogyakorláö mód
jára koneeotrál.^

/^.gooflueylllQ a "Demokrácia Amerikában* cin#
müvében a demokráciáról így irt "Horn a népt&aegok ha
tolna, honon gondoskodás arrél, hogy as egyén függőt-

avatkozásától. Es telcos fordulatot 3elöntött a kife
jezés történetében, csokit annak hagyományos tartal
mával. Éppen ebben as irányban - ahogyan 2*ocqueville 

jellemezte - halad a "demokrácia” kifejezés burssoá 

értelmesé«ének fej lődéso • ^
ö^«..j.üáo.yer definíciója ”A demokrácia egy no-

**31 Л *4«^? t « ,5 **1jS%t**4 а-». «ОЧ-Ч **Íf A- U-Xi".*r-Í %-+. *4 £ ?> J*S ЛЛ. ЯЫ .*5 4V4M.f *Hurkai rendeli©*, amelyen sein c*^ aí™.».<..íí?ípoIgorok
tosaak a hatalomban, szabadon választjók vezetőiket

/3/da megőrzik ©XlenorsdeOket a kormány satuk felett.”
"IkJookráolán értjük a kormány

zás olyan rendszerét, melyben minden felnőtt polgár 

asabadon fejesheti ki kívánságait és véleményét bár
mire nézve és bármilyen általa óhajtott formában, 
joga von polgártársai befolyásolására, hogy határos-
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véleménye esoarlat éo kívánságait oegváldott« 

oák. Шаос 'járul & «*Шг*4до kUg&iattltt aonki 

hairenálhatj» fel maga ssőláo-, Gondolat- oo cselek
vési ooabadoágát arra* hogy másokat esőktől megfosc-

уз/
Д demokrácia felfogások bemeölk típusa figyol-

felvUl bagsr^e a demokrácia politikai ^elöntését.
A "denokráoia ю Ътш&шш"» a ''demokrácia » elvűi- 

aáci6nt a "demokrácia « ssobodoág0* WÜeon éo ftnaiylt 

tf&fíalaasték mos elossör esőket a tételeket* 4ша$.

•

asorint a "diBOlcráoliu«» oz egyetlen tároedaioa,
emdybea ш embert aáo mberok kisoálaaán^oláaára kény
szerítő osocláils tendenciák fcorlá toahaték#n А demok
rácia в® oaupáö* sut eleőülogoooa am ogy oéd аШш» 

hogy ooGitoőfídvol a ШХёаШас csoportok elérjék cél- 

áukat, vagy korosáéi: n éd társadalmat! о demokrácia
Eoea a cselekvésben lóvé <;ő tdraidaXom" a «demokrácia a

if ,, Г-iHí ШМ *кЛ*ш*ьЪ*1*ЛеМ аА 4«. „Г jtjöj, .# *.. .Л .... . . -..д»   -... ДО $3$оаоЬш vilíiG » о ’demokrácia и jóléti tai^odaloo#n /*"
A demokrácia felfogások eddig tárgyalt típusai 

kormányzási főzném szűkítik le a demokráciát* vagy

loeltik« hogy igy a kifejezést áladén határozott 

érthetőségtől neö?os3tvák.
A ryiyjg^ <^njn ^ щ-ъщ demokrácia f olf ogásáréi г

láaraL a demokráciát, mint áileafomái * ólat politikai



6

reodmuert ^©llemsi, ebikor iesaögesi, hogy "a át 
rácia a berendezkedés пеш.,!'/о^ A berendezkedés a 

nép egyik meghatározása, ménedig Önrendelkezése#
"A demokráciában м as ember létesik a törvény ked
véért, imáén a törvény as ember kedvéért, a törvény

■k-

, mig a többi
törvényi létesés# M a demokrácia alapdifierenöiáéa# • •o/^ 

üli« sserinti felfogásban a társadalmi élet, a tarta
lom а meghat árosé tény eső#

u.„.^A>1k ^ *# A alapéival" eimU müvében
Így fogalmazta meg a demokrácia lényegét* "A demokrá
cia telő a proletariátus
ra, ha в» használnák fel «áspisként további, közvet
lenül a magántulaidont megtámadó és a proletariátus 

létezését biastosité rendszabályok koreaatulvitolére#
•I'eixát a demokrácia, nini esskös mindig alá ven rendel
ve a célnak, a ssociaiianaj a komunissaua építésének#

мтш "állда és forradalom" eloü müvében a de
mokráciát a következőképpen definiálás "A demokrácia 

államforma, аз állam egyik válfaja# Következésképpen, 
mint minden állam, n

■ >.

más, mint as erőasok oservci-
sett, rendszeres alkalmazása emberekkel aeönben# m a 

dolog egyik oldala# A demokrácia a polgárok közötti
egyenlőség formális elismerése, hogy mindenkinek egy-

állam,boroudeséaénok és igazgasd-
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a megbet&rosöa arra enged kbvetkestot-ÍChát

ni, hogy általában mi a demokrácia« egy államfőéi,

ea uralom olyan formába, шеХуЬш elismerik, hogy

Lenin sserint a «demokrácia 

bogy a kisebbség aláveti magát a többségnek, А веток-

Óét a többségnek, vagyis olyas szerveset, omoly ar
ra saolgál, hogy egyik ossiály a másik ellen, a io-

i'ehát kiasélesiti a deookráoia definíciót ác
sol, hogy a többségi kormány sást li ki, és a több

lett. «irónia különbséget toss as államként uralom-

sáoi formái, a válassté^og, a képvieoloti intésoé- 

nyok technikái a, a esabadsá&jogofe gyakorlásának méd
iai, vagyis as úgyaevesotfc domokraiismuo kösött.
A deaofcráci© döntő tartslmi ölem© аз uralmi oldal,

formákban, a doookratisaus különböao médiaiban, щ^г
ayilvánulásaiban iut kife„ esésre.*^
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"A demokrácia szintén állam - Írja Lenin aa"&L-

demokrácia in eltűnik, maikor állffi. О&Гшшкког le
szögez i, hogy mig a demokrácia, mint államfoasaa a 

történél- egy adott szakaszán feltétlenül eltűnik,
egyik, a fejlődés 

adott esekaozán állmai Colleget is öltött Sormása
mJV

addig a demokratIsmus, mint

A zaai«ismus aserint a demokrácia negy adott
osztály hatalomgyakorlásának nx5d ja, 

bon as állam meghatározott osztályt art ©Írná tevékeny
ségében jut kifejesésre, éa egyúttal ast jelenti, 

hogy melyik osztály uralkodik*
A demokrácia osstáJytartalmánok 

, Isogy az
tályérdek©it szolgálja, és milyen mddon biztosítja 

a hatalmon lévök akaratának érvényesülését, és az 

is, hogy kiknek, mely osztályoknak, mily on 

bályokkal tea:;! lehetővé an aktiv részvételt a dön
téshozatal folyamatában és a végrehajtás ellenőrzé-

■ly elsősor-

«/a/
az alopve-

A demokrácia eljárásának, szervezeti formáinak 

lényege az, hogy a dcsokrátikus hatalomgyakorlás dek
larálja es állampolgárok egyenjogúságának ölvéts a 

dODOkratikus ronűoserboo általában lehetővé válik a
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* 0 а
aül vagy kösvetvo beleessél £on, as állampolgárok ®aá-

is*
hogy a demokráciában a különböző ügyek intézésében 

demokratizmus érvényesül. A demokratizmus eajátoa 

vesetési - ügyintézési eljárások 9в»Шв4в«« olya« 

»»14# mint például а különböző vezető beosztások 

választás út^áa történd betöltése a képviselet el« 

ve* a képviselők bmzémUMt fcötelssettsége, s több-

ikkal, aegblzéikkal ss®b®, a bírálat éa a vita 

íoga stb*
A szocialista demokrácia úí típusú néphatoloas 

a prolet árforredelem első napó altéi а 1штш1гшив 

felépítése utáni időszakig» m álltra elhalásáig a 

dolgosé nép hatalomgyakorlás! méd,jö.
A prolet árdifct©túrásak, mint proletárdeaobrá- 

ólának megszületése pillanat átél jelenlévő о!еш te
hát a szocialista demokrácia,
teljes fölépítésénél: Iáőszakáben tovább erősödik, és 

as állami, a társadalmi élet minden területén széles» 

körűm kibontakozik»
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A szocialista demokrácia nm osztályokon fölül 
állő, osztályoktól független demokrácia* A szocialis
ta demokrácia aunkáedeaaokrác la, tömegdemokrácia. Bs
azt íelönti, bogy közvetve vagy közvetlenül a töme-

lői foglalnak helyet az állam, a társadalom összes 

felelősebb posztóéiig cfcol a saját megbízóik, a nép
akaratát érvényesítik, ezért a vesetök csak addig
lehetnek vezető beosztásban» amíg e me^atölmasást
birkák, őe mig о célt szolgálják.

hódság jogokat biztositó népuralom i as 

szabadságénak és sokoldalú kibontakozásának elérését

tosttja; magában foglalja a jog és kötelesség egysé
gét a valóságban, éa lehetővé toszi, begy a jogokat
érvényesíteni lehessen, tehát ez «юЬегок éllieooonok
jogaikkal.

A szocialista demokrácia változó, fejlődő ural-
's

gabb lehet. iooln úgy jellemezt© a ozocicaiasauat,

©odaírnak analógiájára épül föl, hanem minőségileg új* 

torsé® se tőből adódóan új fámákat igényel/^
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ás emberek Jolontos zdoaéaok tudató * a kialo-

vivásárok a szilárdság, a stabilitás, a biztonság 

tulajdonságaival vannak felruházva, a változáshoz

kép**te társul*
Jolenlcg a szocialista demokrácia kioaéleaiié-

sónak tű irányai a követkesóks a demokrácia *’ü
’íS jg6 J.W'fy А? л«.ifi'j *.л, já§ •«»('?jü **•■•*>$■ ».«■ et líSi' >*y hÍ rfi. «-г* «Ч "*'? j»»* -•*?• *5 díj it1Ш1эдг$ a demokrácia. Braoisaa*laalasafl, 

ratleou* kiessé leai téee, eseroélyi feltételeinek meg-

I« jelenti, hogy a 

aek Jogát és egyben a végrehajtás ssarveoését, eilon- 

feséaét és as ©»okért veié fololőeséget le alapjában 

véve arra a szintre, azokra a vese to testületekre ru- 

Mssák át, ahol egyréesst ismerik a problémákat, más
részt éltekéitől: ások optimális megoldásában, és vé~

A

gül, ahol ellenőrien! tudják a döntések végrehajtásá
nak hatását, következéseit*

«A
egyik tű föladata, bog? о társadalmat, illetvo egyik 

vagy másik területének sorsát befolyásold döntéseket
*

totlon a ásóién körű tájékozódás, a közvélemény fel-
* i
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folíaarülő ©ehetőoéc, 
lödbe vitele*

A oaoolallata űcsüokráoia kisséIcaitéeén belül
oIüioe, aktivisálőd^anok a loßosöleoobb dolgosé

ügyek intésésében, nockatárosott* a asooélyokkol 
íHraaefUggő objektiv és szubjektív föltételeket kell 
biztosítanij a osooiolista nevelés kíUöaböso ssini- 

íoia dolgosok cosaoileg, politikailag, asalaaailag, 

beállítottságukat tekintve fel logyonok készülve

ráeia feltételei kö3ött/0/
Mint látjuk, а шшга1ааш-1®а1п11азш klasssi-

lom foxtaájaktfot« valaaiat politikai kategóriaként 
fogdák fel, San, Sngolo éo :>onin szocialista de* 

mokrácia fo^leoatosórél nádié gondolatai nár nm 

olvi tételek. Ásókat nindemopoa tevékenységükkel

pártok*

lista dtaokratinne továbbfejlesztésének. t»s m
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véletlen s m ©Imáit évtisodekbcn огагбзш&Ъеп ЬеШ-
votksaott fejlődés lehetővé éa egyben aaükeégoaaé Is 

teeei, begy Ü^ebb lépest tegyünk ©lore a deraokráoia 

fa^leastéeébee, melynek alávető ©ív© аз, hogy a do» 

ookratirasus kiösélosltéöének a munkálhat aim magerő» 

oltásét koU szolgálni©.
a

Eöapontl Blaotteácánuk Irányelvei, melyek hosssabb
távra aegaeebták a táraadeüoa fejlődésének, tovább» 

halódásánál: föladatait, tóim ivóiéit. As irányelvek 

igy fogalsass "A párt váltsoaatleaul alapvető Jblodat» 

aak tekinti © ©eooialista donokrácia fo^loostését, 

a töraogoknok & köeügyekbe volé bevonását. A derokra-
a

*

ben, as ©géss társadalom alapvető érdok-elnok érvé
ny öltésében* A ösocialist© doaokrácl© fejleostéso- 

sok elongodkctotlen föltétele ©a éXl&spolgári fegye- 

Ion erősítés©» a Sogok és kötelességek együttes ér-
fe'ttLtm ' Л'Р %• rit-вйи*^ .afcj Aávepyee&vese»

A a

kahelyen töltsék ki megfelelő terteloGiaal, ée onUn»
tessék ше © fonaális ©lomokot.’

№ шшв? xii.
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son meghatározta a szocialista demokrácia legfouto- 

за&Ь feladatait. Megállapítást nyert, begy táraadal-

rácia kiszélesedett. A szocialista aeaötráöis fejlő- 

déaével egy időben, mintegy annak feltételeként, esé-

A kongresszus ugyanakkor leszögezi, bogy *ез elért
eredmények ellenére aég non kielégítő a szocialista 

demokrácia eddigi szintje. Pártank alapvető feladat-

ikrát ikuo férumoknak fontos szere
pük várj a különböző érdekek feltárásában, egyezteté
sében, a nézetek megvilágításában, as egész társada-

ket mindenütt töltsék ki megfelelő tartalommal, 

szüntessék meg működésűk formális vonásait, A veso-

saaskodjanek a dolgosok, a közösségek véleményére, 
«/10/javaslataira.

tők és vesetettek kölcsönös, dialektikus kapcsolat-
rendeserének lényegi kérdéseit érinti.

A asocial 1st a demokratizmus erősítése a tár-
■*
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nemo demokratizálódási folyamatot jelent♦ Ezért be
szélünk pártöonokráolárél* az álleni élet donokra- 

tisanueáról, üzeni, szövetkezeti, iskolai otb. de- 

ookrat izmusról •

felal-ate/s, ilfe á?„, &, .ха-йУа ДярГдяШшю

A szocialista demokrácia fejlesztési igényei, 

iskola szocialista vonásainak erősítés© szüksé
gessé teszik, hogy az iskolai élet éa nevelés d©~ 

raokratizmusának kérdéseivel behatóan foglalkozzunk* 

A szocialista demokrácia országosan megin
dult fejlődésével párhuzamosan megindult az isko
lákban, az oktatási-nevelési intésaaónyekb*n is a 

tervszerű előrelépés.
A szocialista dcookráciának az Iskolák és 

más nevelési intézmények életében mutatkozó sajá
tos megnyilvánulását általánosan az iskolai élet 

őemokrutizmusa néven emlegetjük. Az iskolák belső 

életének átformálásakor non valamiféle általában

кuo centralizmus ©Iveinek gyakorlattá tételét ért
jük.

Az iskolai élet deaokrztizmusának elvi, mód
szertani kérdéseivel való beimtó foglalkozás a
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ledogógusok Szakszcrvosoto Központi Vezetőcégének 

állásfoglalása alapján kezdődött meg. Az azóta öl
téit időben visszatérően a névelőtestületok nevelé
si értekezleteken, szakszerreaoti taggyűléseken
folytattak vitákat ásókról a leket ősegekről * ame
lyek alkalmat és jaődot adnak arm» heg? m irányi- 

tásben, nevelésben, vezetésben, végrehajtásban ón 

as ellenérzésben érvényesülhessen a d< 

légkör, a szocialista demokrácia gyakorlata.
as isiméi £!&. $ 

területe tapasztalható as iskolák, nevelési intés* 

menyek életében;
а/ a nevelőtestületi közösségben j 
Ь/ a nevelők és tanulók кареsolatrendssörébens 

о/ as iskolai кözösség és szülői közösség vi
szonylatában.

A három terület közül a szocialista demokra
tizmus fejlesztése alapvető fontosságé, a nevelőtes
tületi kollektívákban, a vezető ős vezetett pedagó
gusok viszonylatában. Вгшек szintje őe fejlettség© 

döntően befolyásolja a másik két viszonylatot is.
A szocializmus építősének jelenlegi és jövő

beni mechanizmusa nemcsak а gazdasági, kulturális, 

politikai testületek különböző szintű szerveire, 

személyeire ró kiterjedtebb feladatokat, bánom a

kratikus
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párt- és szaké zei’veseti határosatok, aőt állami in
tézkedések is a nevelés önállóságának 6a felelőssé
gnek hmgoz tatásával együtt a nevelés desttkratizou- 

eának növelésére irányulnak.
As iskolai élőt éoookratimausa alakulásának

mzm Központi Bisottoúmnagy lendület öt, adott 

1972. június 15~i határosat a, amely m állami okta
tás helysetét és fejlesztésének feladatait jelölt© 

meg. Basel egyidejűleg as oktatásüggyel kapcsolatos 

társadalmi követelmények megnövekedtek, "A szociá
lisamé magasabb szinten történő építéséhez, a tudo
mányos-! echnikoi forradalom hasd kibontakozásához 

műveltebb, marxista világnézetű, szocialista erköl-
, egyre sokoldalúbb, közösségi 

az emélyiaégekro van szükség.
Az iskolai élet desaokraticuaioábíin bekövetke

zett változások igen sokféle kibontakozásénak le
hetnek előmozdítói. !?en kétséges, hogy a vezetés 

önállósága növekedésének arányában növekszik az 

igazgatéi hatáskör is /Önálló munkál tatéi, gazdál
kodási, bérgazdálkodás!, fegyelmi jogkör/. A
tői hatáskör bővülése, e vezetés önállósága és 

felelősség© azonban megköveteli - többek között-.
hogy a vezetés biztonságát növelő értékek is ki-
bontakossanak.
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könnyen és nm küzdelem nélkül válnak életté,
ketté, természetessé. A régi beidegződések» megköve

tésnek tartott, egyoldalú önös érdekek, a szocialista 

öntudat alacsony szintje raegaeheaitik, sokszor gátol-

inkább a kollektivitás, az ©gyes dolgosé öntevékeny
sége, beleszólás© és felelősségvállalása érvényesül
je.

г/ .щтв^Ш

АЯ ©gyszeraélyi vezetés elvének, a vezetés de-
kell ór

asereinek deookr&tizmusában fejlődik ki a vezetés 

dialektikus volta, szocialista Jellege.

iskolai közösség életét és jauakáját színvonalas, 

erős, aktiv nevolőbatáasal bird, felelősségtudatot
sugárzó, irányító közösség fogja egységbe.

Az iskolavezetés demokratizmusának érvényesü
lés© szempontjából tehát az is nagy jelentőséül,
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16s vezetést. As egyszemélyi felelős vezetés nagy 

lehetőséget nyújt as igazgatónak as iskolai közös
ség irányításában, as iskolán belüli pedagógiai 
élet kibontakoztatásában.

E nagy lehetőségekkel csak akkor tud élni,
csupán hivatali előírások, 

hanem személyiségének értékei, pedagógiai irányítá
sának a sin vonala támasztja alá. Személyiségében mind 

jobban kell érvényesülni© a szocialista politikai 
és pedagógiai elvektől, a szocialista humanizmustól

emberi jellemvonásoknak. Az iskolai 
nevelés középpontjában álló, iskoláját személyében 

felelősen vezető igazgatónak aktivén pőlitizálónak, 

kiváló pedagógusnak és melegszívű embernek kell 
lennie. Ha igy fogjuk fel az egyszemélyi felelős ve
zetést, akkor ezt könnyen összhangba kozhatjuk a ve
zetés demokratizmusának követelményeivel.

ha vezető szerepét n

áthatott, n

3/ Ли Iskolai fleaofcráoia áa az ú.1 road'bst-Híapfc

Az iskolai élet demokratizálási folyamatában 

fontos hely illeti meg azokat a kereteket, amelyeket 
a rendtartás jogszabályai törvényesen biztosítanak, 

mert csak esek a keretek serkenthetik a foly 

A rendtartások sokat finomítottak az iskolai demok-
,tot.

ráeia feltételein.



20—

As igasg&ló Iskola egyssssoélyi felelős vé
sőtöké* a nevelőtestület élén állva* vele legssoro
sabban együttműködve sséies körű felfcéesüitséggel 
politikai* peö&gégiai, nevelési és irányítási fela
datokat lát el*

A deiaokratleálódáa irányába hat a nevelői kö
zösség cserepének növelése, a tantestület határosa- 

ti joga* A vesetőtestület as alábbiakban határost 

as iskola munkáját összefoglaló igaagatói értékclé-
*«■-■

пек elfogadásai as iskola munkát orvos m egységes
nevelési-oktatási követelmények kialakítása* osztá
lyok, tanulók jegyzőkönyvi elismerése, dicséret©; 

a tanulók továbbhaladása, javítóvizsgára, osztály
ismétlésre utalása* a tanulók kitüntetése, csopor
tos jutalmazása, egyéb iskolai jutalmazási formák 

kialakítása; a tanulók súlyosabb fegyelmi bünteté
se; a magatartás és szorgalom minősítési readsseré
nek kialakításai as iskola házi és napirendbe; as

ifjúsági

az együttműködés elvei és rendjének kialakítása* 

as iskola valamely üzemmel, lntésmőnnyel kötendő 

ioliata szerződésének irányelvei. 

á& ú,.„ rendtartások konkrétan megnevezik ©so
kat az ügyeket is* amelyekben a nevelőtestület vé-
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A nevelőtestület véleményezési jogkör® m aláb
biakra terjed kis az igazgatóhelyettesek, az osztály- 

főnökök és a tanulószoba-vezető megbízása, felmenté- 

00j a tantárgyfelosztás véglegesítései a tanárok bo
ti kötelesé óraszámába be nem számított díjazott óa 

díjazás nélküli tevékenyoég elosztásai az ügyeleti 
rend, valamint az iskolai szünetek alatti beosztások 

kialokitása; kísérletek bevezetése, folytatása, a 

megszervezés módja, az ebből eredő feladatok arányos 

elosztása, az oredaésiy esség elbírálásai a beszerzé
si keret belső arányainál: mgállapitásai az iskola 

távlati fejlesztési tervej felújítás, szakosítás stb.j 
& váltakozó tanítás rendjének kialakítása*

Az új rendtartások részletezik azt is, milyen 

jogai varinak a pártszervezetnek, amelyek igán iéayo- 

gooeks "Az igazgató köteles beszámolni az iskolai
pártszervezetnek - ennek hiányában ш iskolai párt
csoportnak, illetőleg a területileg Illetékes párt- 

- /a továbbiakban* pártszervezet/ a

közt at ja az Iskola minden fontosabb eseményéről* 

Az igazgató ekkor is köteles eleget tenni a párt- 

szervezettel szembeni kötelezettségének, ha ogy 

felsőbb pártszervezet /kerületi, járási, községi 
etW tagja. n/12/
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As ellátása során kőto-

as alábbi kétfősekben! a nevelő-oktató munka felek) a- 

tatnak kijelölése* a tovékesiyaég értékelése г m is
kola szervezeti átalakítását cáleÓ javaslatoks az 

iskolai demokratizmus biztosítására» fejlöastéoéro, 

továbbá m iskola és a társadalmi ssorvek egyttttoü» 

ködösénolt szélesítésére irányuld tervek megvalósítá
sa» Igazgatóhelyettes, ionulónsoba-vosető megbízása; 
órakedvesaénnyel járd munkaköri booastás, megbízás; 
as iskola által meghirdetett tanári állások pályása
iéinak elbírálásai aa iskolai dolgosők minősítés©» 

jutalmazása, kitüntetésre valő felterjesztése* kül
földi ösztöndíjra javaslóé©; ш iskolai dolgozók 

és tanulók fegyelmi ügyeiben való intézkedés 5 fel
sőbb szerv megkeresése alapján a plrtzzervosot tag
jairól készítendő véleményesés, felterjesztés; a to
vábbtanulásra jelentkezőit tanulók felvételi kérel
mének elbírálásai ш iskolai, gazdálkodás és bérgaz
dálkodás főbb irányelveinek kialakítása. /12^
A pártszervoset szerepének ilyen konkrét kifejtése 

egyike fisoknak a pontoknak, amelyek a demokratizá
lódás kérőiéit nagymértékben bővítik.

©gyÜitEdÜtöddOó politikai éa jogi követelmény*
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@at6 a i-oöacősueok зааказеотодого iskolai bloottsá**
gával, illetőleg. bieebaiuávai /a továbblokbcm ások- 

•шш«н bisottsáe/ Bi^dttmmüVQ bistooii;-© éo 

fe^ieosii. A asaksservesoti bisottaág ooglti as 

igazgatót a holyoo célok kltttséeétoen, a megfelelő
, káp^loeli as iskolai éoljo-

beosonok ^ogoikkal és segíti okot kötelességük tel- 

^MitésébOO*

As Igecgató köteles a ssafceeorvoseti blsott*
»

roadelfcoaéeek és iráa^elvek eiőirásaiiiek oegfülolu- 

Ш együttműködni, segíteni a ssabeaervoiseti <;ooo- 

- as
5áaak aegf«Í«i6 - gyakorlását*

Aa igas^até bekötővé toeoi a rendessreee tá- 

íó'mzúü&Bt а esaksaorvesotl bisotteágoak a bér- éo 

ошкайщгХ, vei amist öladea olyeo rendeletről, föl
sőbb iotéskedéerél, «neig m iskolai dolgoaék оивЬа- 

kdrülsáayoivaX, érdekvédelmével, továbbá a мМмг»
vasat és as állami fesetés kapcsolataival öossofUg- 

gésbco a blv&taloo kosXöayökbOB, as iskol&m oia- 

sett utasításokba!
sajátos ШтШщЩкA
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^goXááűábos, a oolgocők cooport jelnek vagy ogyoö 

aolgoodk érdekében ős védelmében külöaböső jogosult-

AS oet jelenti, bosr © dolgo
séit élet- ős ^nkafcörülriányeit érintő asaabályoaáe* 

elv nea ©Oliatd ki aa illotékoo
OSOrVÖCöti 0836Г1Г Gf"/OtórtéG0 nélkül.•taF*<#%#«» w ♦J'^r Wtp »#*?vw"’ ▼ ft ..Ms# «и**tFwmmm***4i*t V

As igy kiadott ssob&Lyosdo hatálytalan, a 

hogy as végrehajtásra ne М1Э»» © esakazcrveooö
j?

fdtét «Bielbot« до igasgaték hatáskörének növekedő-
óévei oadlGGGöik cs egyetértési jog. A osstosorvo- 

coti bisotiság tootöletileg gyakorolja est © ЭДВ- 

köri, 0 egyetértéoc megadása előtt igényli в tagság 

véleiaényét.
©s емш-

too véleményesési jog. a vesotő intáckeöéao elleiop* 

eáeáaek egyik bistoeitéka* Áss egyaBoaályi felelős 

vécétde elvének érvényesítése érdekében a osabályt, 

illetve m elvet kell egyetértésben kialakítani* a 

végrehajtás a vosető feladata. Amben* ha os a űol- 

gosék nagyobb csoportját érinti* akkor a végrehaj
tás előtt ki kell kérni a asakesorvoset olősotoo vé
leményéi. Bár a vélemény a vese tőt пш köti» do m 

öttől void eltérést indokolni köteles. Így e jogá-
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mtatkoso esetlegea ttlrokrmtiamue, torsuláo, a dol-
cosők szociális kerilleényeit figyelmen kívül bogyó 

intézkedés ellen*
As általános Javaslattételi Jog 

16 шпака tartalmi kérdéseire lo vonatkozik* Hatékony

*

téai Jósa a saakeBOrvosotnek nincs, de továbbra is 

javasolhatja a oaak©serveset bármely dolgosé Jutái- 

t, kitüntetését, béremelését, tervezett munka-
egyéb, о

intézkedést*
a

kulturális Juttatásai kérdésében fennálló őüntési 
óOyot mindig aa illetékes vesető véleményének oló~ 

seteo meflMülgatésával kell gyakorolni.
■ .í ••

MaáiiiaiiaiiBiW a oo a joc ^.ч» osűo

lebot
a vétó elbírálásáig, végrehajtani, о lm a kifogás

« Ä

Feltétlenül meggondoltan éo politikusán lehet
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ni© kell as ellenőrzött terület előírásait, mert
ÚQf fedheti fel as esotlogos Mbákat, о nyűjt- 

hat segítséget ások felemásához* hegy©» a едок*

set Jogosult egjree személyek felelősségét megállást« 

tani, a rendellenességeket föltárni Ó3 határidőt

szükségesnek tartja - Jogosult eljárást kezdeményes-
ni a hibát elkövetők ellen, felelősségre Waáauk 

céljából.
A mnnkeOgyi vitát eldöntő eoervek rrsocalokiiá-

Sábán éo tftlMáb« íeimálló jegosulteág gyakorló- 

segíti a munkeáigyi döntőbizottságok törvényes ás
akadálytalan működését, A sssksservoseti bizottság
a munkaügyi döntőbizottság elnökének és taeáalnafe 

helye© megválasztásával, működésűk rendszeres oogi- 

tősével és ellenőrzésével, а пега utolsó sorban a

tekintélyének emeléséhez,
Д ké^viaelQti _Joгл a szakszervezet a dolgozók 

élet«* és munkakörülményeit érintő kérdésekben eljárt 

hat intézményen kívüli szervnél, mint a dolgosé Jo
gi képviselője, LluakaÜgyi bírásánál, sőt bármely 

állami hatóságnál képviselheti a dolgozókat а шока»



28

vismonyt érintő kérdésekben, mégpedig a dolgozók ne
vében éa helyettük, в fellépése a dolgosék külön
döShatalaasása nélkül, saját elhatározásából törté
nik.

Eljárhat a munkaviszonyt йш ériöté egyéb
az érin-

tett dolgozók /vagy dolgosé/ részérél Írásbeli 

hatolnacáa/1^

te teMOfcü,^,&,M-rgs,al еапгожшмй- 

sót a Eesdtartás az alábbiak szerint szabályozza*
Az igazgató 4a ^ lakóiéi K23E-szervezőt kö

zötti kapcsolat formája* rendaaeres együttműködés
igazgató, valamint a KISZ iskolai vezető szervo,

annak titkára, tisztségviselői, a® oaztáOybizotteá- 

gok vezetői és a pártöasaoköto tanár között.
A vesetőtestület vegye figyelembe a neveié- 

oktaté munka folyamatában a KISZ-seerveset 
iát, tevékenységét, а доagalom sajátos eszközeit, 

támaszkodjék ez ifjúsági szerveset vezetői kollektí
vájára, tisztségviselőire, aktivistáira. A nevelő
testület tagjainak laaarniök kell a KISZ feladatait,
tevékenységét, szervezeti szabályzatát, munkaformáit!

ismeretében segítsék, fejlesszék és fanokkor
tartsák tiszteletbe a KlSZ-ozervosot önállóságát

Ш igeagöté biztosít ja, hogy а ЖШ& jogai érvé-
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nyeaüljenek, éa gondoskodik orról, hogy a KISS ren
delkezésére álljanak a működéséhez szükséges felté
telek* Ha az igazgató a KISZ iskolai vezető szervé

ért egyet, as iskolai
pártszervezethez, illetőleg - ha as íigy terméoseto 

megkívánja - a területileg illetékes KI$2-bizottság- 

hős fordul* Hasonlóképpen "ár el a KISS egy etért del 
jogkörébe tartozó vitás esetekben is*

As igazgató a diákpari sment eket, volaaint a
VKISZ iskolai vezető ezarve által kezdeményezett is

kolai diákfórumokat összehívja, és biztosítja 

azokhoz szükséges tárgyi feltételeket, választ ай 

a felmerülő kérdésekre*
ш igazgató a nevelőtestülettel, az osztály- 

főnökök pedig as osztályban tanító tanárokkal 
egyetértésben törekedjenek arra, hogy a fejlődés 

ütemének megfelelően bővüljön az ifjúsági szerve
set jogköre, a javaslati és véleményezési jogok 

közül egyre több kerüljön a KLSS-eaarvoaot egyet
értési, illetőleg döntési jogai közé. Vonják b© 

as önkormányzat vezető szerveit a különböző Is
kolai, illetőleg osztályon belüli feladatok 

tervezésébe, végrehajtásába, értékelésébe, adja-

zéséhez* Alakítsanak ki olyan kapcsolatokat,
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A középfokú oktatási intésményskboo működő 

KIőS-szervesetok jogosítványainak érvényesítését 

Állami Ifjúsági Bizottság /3/1973./1Ж.5./ irány- 

©Ivei az alábbiak asortat szabályossá«
A KlSZ-bUwtteáe megbisottje 

;tal részt vess a nevolotestületi értokeslotok és a 

különböző /diákssociális, iskoláztatási do fegyel
mi/ bizottságok olyan napirendi pontjainak tárgya
lásain, amelyeken a XXSS-bisottság egyetértési do

van sző.
űrről a KISB érdekelt képviselőjét as iskola igazga
tója előzetesen tájékoztatja.

A jogkör gyakorlásakor tisztában к©11 lenni 
, hogy a képviselőt a demokrácia egyik oogva- 

ldsuláoi formája. A képviselők megbízatásukat min
dig valamilyen közösségtől nyerik, és személyükön
keroeatül mindig es a közösség szólal meg. üst
alapelvet kell követni minden testületben, ahol a 

K-IBS-iaorvoaetnek képviselőt© van.
Politikailag és morálisan is alkalmatlan kép

viseletre as a ssonőly, aki a közösség álláspontja 

helyett - kényeimből, hanyagságból vagy hozná nem 

értésből - saját ssemdlyoa, esetleg ssegalaposatlan 

véleményét képviseli, és ast a közösség álláspont
jaként fogölmzsa meg, mert Így ssemdlyéö kerosstül
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gyen^il as egész tanulóközösség tekintélye, hiszen 

a testület Joggal Ítélhet a képviselő munkája alap
ján ln«

Hem lehet erőtlen KlüZ-ozarvesot számár» aoa 

köaömböo, hogy kik képviselik as egész iokolaközöa- 

aég előtt* A tisztségviselők kiválasztásánál megfe- 

lelő kritikát kell alkalmasai, és ha a választott 

személy паз felel meg a közösség által előirt köve
telményeknek, élni kell a visszahívás Jogával*

A képviselők politikai kötelessége, hogy а 

lehető legszorosabb kapcsolatban levonok a tanuló
közösséggel, véleményüket as iskolai és kollégiumi 
érdekképviseleti, Önkormányzati szervek állásfogla
lására alapozzák, és a testületekben felkészülten 

képviseljék azt.
A KISZ-bisottoáe döntési határőrébe tartozik

iskolákban 3 tanítás nélküli munkanap egyikének ki
választása, programjának összeállítása."

A KISS—bizottság dönt "az iskolai /kollégiumi/ 

űiákügyelot megszervezésében•** Az iskolai diákügyo-
let megszervezésében történő részvétel azt az elvá
rást fejezi ki, hogy a ülüü-ozorvoaot tövékeiben 

vegyen részt az iskolai élet mindennapos munkájá
nak Irányításában*
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A KlSS-eaervoset egyetértéai jogos as iskola 

/kollégium/ igazgatója & KISZ egyetértésével dönt 
«os ifjúságot kosvetlenül érintő jogszabályok vég* 

rohanásáról rendelkező belső asabálysatok, as 

ifjúsági törvény helyi végrehajtását ssolgálé ln-
tőskeuöaek kiadása, módosítása kérdődben*11 Ilyen
például os iskolai diákperlomentokon tárgyalt in«* 

téokeáéai terv, eoely as ifjúsági törvényből adódé

A iUSZ-acervosot egyetértése kell, ha шз 

«ifjúsági, laosgalmi helyiségek éö ifjúsági klubok 

létrehozása, megszüntetése, esek, vaLeoiat as is
kolai /kollégiumi/ sportlétesítmények működési 
rendjének és programjának méghaЫгйяЛт kérdésé
ben döntenek.*

*A tanuló if júaág kösiiaosnű munkavégzésével 
kupeaoiatos gyakorlati kérdések* megválásitásábaa 

a KISS-bisottaág gyakorolja egyetértési jogát.
A KISS-biaottoág «a KISS válasatott tiszt

ségviselőinek kitüntetése, ellenük fegyelmi eljá
rás indítása* kapcsán a KISS-vonotőség és m ulap- 

ozorvauoti vezetőség választott tagjaival kapcso
latban érvényesítheti egyetértési jogát.

A döntések előtt as iskolai /kollégiumi/

íaSíS-Maottság a kövotkoső kérdésekben nyilvánít

/
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véleményt: ”Az ifjúság helyzetének átfogó, oktatá- 

oi intésaóayi szintű, Illetve állami testületek 

előtt történő értékelése, vél©sáöyiQriXváait áaа аз 

oktató-nevelő «sokáról*n
»As osztályok, tanulócsoportok éa tanulók 

igazgatói éo nevelőtestületi jutalmazása, kitünto- 

tőse, Dlnteténo" megítéléséhez ie a KISS véleményét 
kell kérni.

A Ki.>s ьщшевш© vQiiar ©a a patronaio taná
rok, valamint ш ifjúságvédelmi mgbiaott tanár 

negbisáea" szintén a KISS véleményével történik.
A tanulók, a KISZ-sservécét érdeke megkívánja,
bogy megbisBon «sokban a pedagógusokban, akik fele
lősek közvetlen védőiméért, akikkel közvetlen 

/munka-/ kapcsolatban van /a KISS tanácsadó tanár 

ős s patronáló tanárok/, okikhoz érzése szerint 

bátron fordulhat, „sért terméssetes, hogy a KISZ-
onervöset elmondhatja a véleményét a pedagógusok- 

ről - megbízatásuk ©lőtt - a párt- óa álleni vo-

4/ A ne ус lói; C-a a InatAfo towapAatyoatowo

As emberi kapcsolatok ossnoi-politikai ás 

pedagógiai tartalma, minősége éo jellege határossá
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meg azt a szubjektív közegei, amelyben as iskolai 
nevelónunké folyik, В viszonylatok egyik legfonto
sabb láncosom© a tanár-diák viszony.

A nevelés szükségszerű, alapja és feltétel© a 

nevolőkösöaoég. A mersiata pedagógia a növelési fo- 

korlétozsa a tanár-diák páros viszonyá
ra. A nevelés legfontosabb szubjektív tényezőiз a 

nevelés céltudatosságát megtestesítő - a nevelőké- 

söGség tagjaként cselekvő - pedagógus, valamint a 

gyonoekközöscég tagjaként tevékenykedő, fejlődő 

gyermek. A tervszerűen szervezett személyes ráhatá
sokkal, határozott követelményekkel fellépő pedagó
gus mellé - "munkatársként* lép as aktiv, öntevé
keny gyermek, mint a gyormokkösöoség tagja.

A szocialista pedagógia minden eddiginél 
degobbem sorakoztatja fel a nevelő ogyoni kvalitá
sai, egyénisége, tulajdonságai követelményeinek 

asoles skáláját, üzért a nevelő-növendék viszo
nyában a pedagógus etikát érintő tényeket, e sa
játos pedagógiai szituáció igényes kritériumait 

elsősorban ebből az aspektusból kell megvilágí
tani.

ly« -tot n<

A nevelő a nevelési foly, 

szerűségének, céltudatosságának szubjektív megtes
tesítője, Vezető, aki a gyomok! személyiség fej-

jó célratörő terv-
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lődéséárt felelős. A pedagógus-vecetesnek érvénye
sülnie kell »ára egyáltalán ima abucolutisálhatő.
A pedagógián-vésőt és akkor Jó, ha vágóé soron fe
leslegessé tens! önmagát, vogyla a tanulókat el
juttatja as ünállÓGÓgnak arra a fokára, amely о t as 

élet rao^d megkíván tőlük.
A pedagő,_*u3-veset6 esorepo a gyakorlatban 

három jellegzetes alaptípusban jelenik
A3 autokratikus /önkényuralmi, dealránus cse

repén alapuló/ vezetési stilus, as obssolűt tekin
télyelvű nevelés. A pedagógus minduntalan rákényese- 

riti akaratát a tanítványokra. A tekintélyről a kü
lönböző korok кхШаЬЬсокеррш vélekedtek, kegscor- 

séűének 6a megtartásának módjaiban is eltértek.
KUcös lényegük as volt, hogy a tanárok a tanulók 

félelmére, gyengeségért, feltétlen engedelmességé- 

re építettek. A pedagógiai autokraticous aég akkor 

is hiba, ha aa akár jéscánőékból fakad is. nbbea оs 

elavult, értelmetlen pedagógiai szituációban 

esetre sem fejlődhet ki a gyermeki aktivitás.
Az autokratikus vezetés sajátos * iáddá serei"» 

nemkülönben követkecaányei megannyi forrása ásók
nak a konfliktusoknak, amelyek károson deformálják 

a nevelő-növendék viszonyát, a novol&aunka eredmé
nyeit. üédseerels a büntetés, a kicsinyes poron-

;
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ceolgatáa, biealiMtlanaáe, osivtolcnoée, eorü ős 

félelmet keltő "katedrsoacaoság*, fenyegetés, meg
alázd magatartás. Következményeis káros feszültség 

a nevelő és a növendék kapcsolataiban $ a gyermeki 
öntevékenység, aktivitás vioosafejlődósű 5 a pedagé*» 

giailag positiv gyeraekkösöcoég kialakításának ká
rosodása; a fegyelem és a tanulmányi asinvonal 
ingatag© ága, csökkenése.

, poaasiv, integ- 

rálé tendenciájú, a pedocontrikus podagégiai föl fo
gásbél, e *3saba&ae veléa" aaare&Uetikuo törekvései
ből eredő/ nevelési stilus. Sen irányítja, nem tart
ja kellő nődön késben a növendéket. Liberális 

igénytelenség, a határesett követelmény ok mellőzé
se csupán látasélag kedves a tamiléi Önállóságnak, 

aktivitásnak.
Jellemző ismérvei* a tanulást átengedik a 

gyermekek eaját, belső fejlődőéi feltételeinek, mel
lőzik a megfelelő pedagógiai célkitűzésok megsaab-

kell vezetni, «»nőjön,

Л "

tű ösztönzését, Alapelvi 
ahogy tud1». A tonái' oly színben mutatkozik, hegy 

mindenben »»megérti* tanítványait, és hagyja, hogy 

est a növendékei!& is használják, visszaéljenek
vei©. Horn hozzák létre a nevűiumunka céiluda-oo 

negsacrvesését, nem jönnek létre a newlo-növondok,
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növendák-nöVGűdők viosöajrának határos©'tt fotói* K3- 

vetketór^eií а növendékek aktivitása Ő® önállósá
ga héttőién irányú, akaraterejük hiányoson főj 16-
<m, nincs, and sarkall ja őket, 14&?0@Ш® act to»
hetik, colt ákaraok» а ^огтоШЗавообв - о kösöo co
lok, a kölcsöne socitsőg, а шш jő légköre, а 

fegyelem stb. híjával - fejlődőé© viesaa- vagy tel
jesen claciradg а gyettaofcküteöeoőg klikkekre tagoső- 

dik, в általában a negativ erlesöpörtök vannak 

uralkodó fölömben»
A ocociolicta őrtelepben vett degokratlktio

isánglfcáft a oaociailota nevelési stilus. A oovöIő- 

növendők vÜRSOuy negativ konfliktusainak xaogolőaó- 

sdt ős leküssdésőt, a növendékek mgesabb oointü 

munknkdesSögőnek ős toljQoitőkdpoaaosúnck kialakí
tását, fogsroliaoootrt »rátartását, osocialista 

botó fokiad ősét ccak ükkor lehet fBCgvolőaltanl,

ootókkal ouokvát nevelőöi-venatéoi дШиошзк 

aaorssUak érvényt*
A scocialioto pedagógia aoa veti el, sőt 16- 

азпдоавк tartja a x>oee@6gue tekintélye elvét»
A pedagógus tekintélye nündonek előtt egyénisége, 
osaaálytaége jegyeim ooaaei-politikai fojlöttső- 

C&U rmgao о sin vonalú hlvatáeosoratetén őc ások-
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tudásán, a gyomok iránt táplált hetárosott igé~ 

nyeaoégón 6a oogértő ssorototén, optimista birsal
mán otb., ©gésa asonélyes aaeatartáaán rsülik.

A novolŐ aogfollobbosiiototlen, kritisálhí^- 

tatlon tekintélye «eltűnésével" pedagógiánk osol- 

;t követeli, hogy ö novolő éo a növondok 

юшкаЕйгзкосгё tereatoenek kapcoolotoi egytaáeoal«
A kapcsolatok e 3 ©Hegének ki kell terjednie a 

űyereoki tevékenység minden termetére, it kell 
hatnia a nevelő nogatertáűát, munkáit odaránt. 

Ae a követelmény.

1

a osooialiota pe6*g6@U0 egyéniségének kérdéseit, 

bn a követelmény hoaea igazán ceaberl közösségbe a 

neveléo két fő szereplődét - egyéniségűk hibái
nak, győaeloeiűök éo kudarcainak sajátos pedagó
giai oikroklinájábas.

A positiv tekintélyt, a vesető szerep káté
kon félteni a gyomok Iránti oao-konyoágát

retet161, ac “okos asorotot1* megmutatásától, 

a ocoretot ugyanié ш as érzeloMíyiXváauláa kül
sődleges, érselgőö formaságaiban, !ш<® a felelős, 

gondos, egyénre occbott törődésben nyilvánul meg. 
Attól oen kell félni, hogy a tanulók visecsőinek
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a szeretettel. A maguk körül hideg légkört torén-

unok, akik soerototét érzik a növendékek.
A tanár

eoberi kapcsolatodat koszon létre tusitvárnaival, о 

es laegkönnyit szurmru, fa«0 oegioíaorje a tamiléi: 

^©11ешгоааош.4>* ее шеи вгешашяу екорроа тохшищги**
kot, kívánságaikat* vonzalneikat és érdeklődésüket
jobban tekintetbe tudja venni,

A tanulók emelni szférájának oagfeleié fel

nevelés nea valósítható nog. S tekintetben nélkü
lözhet* tlm a tökéletes "myairlanerot", ше!у min
den felelet és hallgatás, közösség és ellenkezés, 

sálit aziaptósna aügBtt as okot is tudja, de legalább 

ráóres* Képes olvasni a rábízott növendékek 6a 

fíyoitaekkösöooéc Elládén rezdüléséből*

lehat а gyeroefe belső világába való pedagógiai be
hatolás képessége, ehvészeto nélkül, 3 ba vamok 

is - rnort vannak - о behatolás neoterfocáeainak 

píislohológiai-pedaGégiai módszerei, elvi-gyakor
lati kö vételirányéi, a legfontosabb tényező ebben
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as д&Шзкмях&шШ ms ; eiontöoáee тт
a növelőd fő feladatok rendszerében« As erkölcsi 

nevelésnek tudományos belátáson alapuld célja vans 

"vaaria a társadalmi haladásért tudatosai, áriba • 
tetősen cselekedni, vállalnia аз őssel jár© adhos-

A
as embereket аз őrt okok fojlcssíősőre, ekhes agy 

esakös a demokrácia. ¥ lesen t as értékek kialakí
tására is nevelni kell, ős ebben külön cserepe

H m#|J л A -fi. írni ли*. •& ■.*. y%w"v jfH&M 5'зЛ? З4} ? a(9*S .лл**©tSÜÄi HÍV9100801« i&rfioű xl|2f©l^ 

not kell fordítani arra, bogy a kialakult őriéke
ket, normákat a növendékeink becsülni Is tudják.

As erkölcsi nevelés as erkölcsi őrtékek faj- 

1esetését jelenti. As erkölcsi növeléssel ast 

akarjuk elérni, hogy аз onbar erkölcsi értékek 

kordoaéja és mesvalődtőja legyos. Ssükobb őrié- 

lemben из ©rkoica ugyanis аз érdiét es шц$&1до>» 

tán, meldet аз mber аз életűben embertáreaival

loaean-lasssn fejlődik ki tudatos és megfontolt 

cselekvéssé, erkölcsi akarattá, A n 

№ akarattal teljesített cselekvések a® esnek 

erkölcsi Ítélet tárgyává. A cél шюаЬш аз, bogy

tudatos,
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as ember cselekvéseit a aegffcmtolás, as ártalom,
őrt ©lm által felismert ©Ívelt, a normák irányít

sák, 0 да önkéntelen éo üsstönoserü megnyilvánulá- 

ool; helyébe as értelest által elfogadott, да etika 

által ozontealtott coelekvésméé léptért* A termésse- 

ti adót teásbál Így leas fökmmtosan erkölcsi Jellm.
A nevelésnek nem sssebad csak да akaratra irá-

forsálja mask bosses testi és aselleai képessé
geit, о Így a magatartás non pusztán да akaratnak,
о nem ia csupán да őrseimnek vagy éréül« tnek, ha-

да egész egyéniségek a megnyilvánulása.
A magatartás, mint erkölcsi ncraarönáscor,

a pedagógia központi problémája, meri аз embert 
elsősorban erkölcsi értéke cseriéit Ítél да raeg.

As erkölcs azoknak a normáknak, követ ölné-
nyéknek, szabályoknak öossoaaéne« melyeket a tár
sadalomi dolgos ki, e amelyek азаЬйЛуосоФ: да 

borok coololíodoteit, magatartását a táraedal©:á>aru
Egyrészt normák reads sore, másrészt aegatartásl
formák rendesére. В normák egy réssé да o;yénro

testi, értelmi, érsolmi,akarati cselekvéseire, 

ha non vizsgáljuk alaposabban о normákat, okkor
ágy tűnhetnek, ho^r esőket да egyén alkotja meg
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koeé normák is táitjadaiailoG megjhatárQaottak,
A oouaál: náoik atóoae о ЦШШт ШЯ&ашШ vonat-
kosik, Ásókra ас embe:rekre, azokra a viszonylatok
ra, amelyekkel as egyén asp mint nap kapcsolatba 

kerül, А normák. lieеташШс csoportsát alkotják ások,
•»

akikkel közvetlenül пда, csak köavotlcn környeze
tén kére estül van. kapcsolatban as egyén* В ©seper*»

>ly©k ш asáaatót egészítik ki ások a némák, 

emberiségre vonatkoznak.

©gyén tudatában, egyre jobban megmutatkozik megar- 

t óriásában. ЖшшлИ válik as egyén egyre inkább kü-

a köcöoaégjel, minő as egyénnel való foglalkozás
ban arra kell törokednünk, Hogy о normák egyre tá
gulván, о as egyes kategóriákon belül ©gyre xaslyü- 

léon nutatkoscanak aog a tevékenységben.
A korábbi óvok neveX&auakájában, mint fo/jya-

asélarjszorüvo teaoi, ha kisárőlag a normákban lát
juk a nevelést, illetve as oktatásban és számonké
résben, tehát elvonatkoztatjuk a gyakorlattél,
A ozéleoossosUüégro egyenesen csábit, ha egyéni
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do társas e^üttdlőg norztttl&ek alapvető elméleti 
őq gyakorlati kialakulása nélkül erdődül a társa- 

dalai normákra irány ltjuk a nevelohuaka figyelmét*
As ilyen bánáaméd a tanulók körében
tatásig vésőt* 

ndß aa Is novolőmunkánkbon ©s "idceiié** fakorlát *
3s őst Jelenti, begy bizonyos szabályokat, Megater«
táoi formákat ooojyősén és belátás nélkül akarunk 

végrehajtani* зек mindent coiaáltuak és csinálta« 

tunk tanulóiakkal, réost voosnok folyáséi felüöye-

körökbe eaervosaük őket, maximálisan oo^övotél
jük tőlük a Jé tanulmányi mtíkát, de ennek fontos-

sóst és büntetést ismerünk, és keveset élünk a ju
talmazás lehetőségével* Ez mind kevés, mart aisden- 

leinek tudnia kell, hegy mßß «та értett normál* sza
bályok nélkül nincs perspektíva a nevelésben.

Vannak, okik azt vallják, bogy a nevelés cél
ja a
fontosságát пш kell vitatni, de látnmlz kell, hogy 

a viselkedés, mint oocatortá^ külső megnyilvánulása 

kettős, cllOTbaondáooö jellegű* A viselkedés egy-
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erkölcsi arculatát, erköleai neas/osodásót.
A ncvolós célja ас ert..öIcaLj : 

kit&m. A aooatartáa fogalmát as etikában 6a a podo-
.tartde líiola-

Gálában la több értelemben hcssnáljuk. Gyakran а
f t ellát oot, hóm 

a kultúrált macatartác helyes viaolkodéaben nyilvá
nul
cal követelményeknek megfelelő, ásókkal adokvált
cselekvést Jelöl. Es as általánosabban elterjedt 

felfogás, amelynek elvi alapjait a coelokvéo-otiká-

tartáűt kisárólac a oaolokvéa, a tett alapján kell 
megítélni, a oaeaályioég minősítését tettei hatá
rossá!: L3Qg.

toliaosóadvol is, melyei a marsioia etika dolgozott
ki* Ennek lényege, lom a magatartás fogalma a sse-
mélyiség teljes területét Jelöli.
Пуоп vonatkosáoban mondhatjuk, Iwgy a oarsieta
etika oGgaiartás-otika, mert as erkölcsi caolekodo-
tok értékelésében пш csupán a osándékoi, a tettet*
vagy követelményt vess! alapul* Ьшш as aktivitás 

valamennyi komponensét omonlő ourtékbon értékeli.
As iskolai élet alkalmas a kocöaoégi úrsol-

mell kiaiakitásóia Go f oiébreüsstéauro, mégpodig пш-
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Ionosén т iskolátársok közötti *%мжщ kiápitéeé- 

Ъогз /barátság, közösségi азоДш stW* ás iskolai 
munka nagyon alkalmas a kötolosségérset kifojloss-
tooérc is, mert a

tölti ©1 аз
А személyЫв tudatának ámrvm sásáévá csak

mélyiaég lényeges komponensének, omelyet n® kása 

foxmábsn sajátított öl, banco bisonyoo tevékeny-
soggol feldolgozott a maga saáa&tu Ш aeaoook аз
ismeretekre 6b cselekvési rsédokra,
aolookre is vonatkozik.

А а/ошок küXunböBŐ tevékenységi formába

dulás, U3Z*foglal!;osáeon való részvétel/ csak 

megbatározott feltételek mellett alakítja a asemé-

átélésének feltételei, a különböző foglalkozásokon 

nincs biztosítva a gyermek osooélyoa érdekeltsége,
nem israori föl, a tevékenység “üibbös-

Aa eredményes közösségi nevelés megkívánja éo 

feltételes!, bog? biztosítsuk as aktivisták és as
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Ьп'шт&щ/вт ta&jainek tekintélyét. fontos föladat, 

hogy ш egyént efctivcsD dovpa,.uk a osooialiote épí
tősbe, a késéi©ti sscrepiéobo. A podegóeiáöök is 

megvarrnak a tmrékmyoég bistositáaáhos a
aátoo esskösei, a begyakoroltat*©. a kötelességek
tellesitésősek öegkövotolés©, ©soktatás. os aktivi
tás é© vtsscatartáe pedagógiába«

A oselekvást áey kall Indítani, bogy
полосушек a belső indítékai. A két tő Soma в
Q.aUk£M;:.üot áú as érúok« A eBUkeégleí és m érdok 

keletfces&j&ifcet 4® tartalmukat tekintve obbektivofc,

bereknek miséié vaaaok felismert érdekei és 

letol Is.
A ©sükiwtgiet os érdeken ктт&еШ motiválja 

a cselekvést. Az éretek £с11ш©гоое a cselekvés cél- 

b&ek kltüsésélies, a cél neevaiéaiiűo éhes oeüksé- 

ces cselekvési módok йвдуШ«**0&од» es осзШ*8к
kiválaostásáhon vossot. Ja/ elekül a cselekvés ssdn-
défca. A Cöolofcvéo azonban nm bistos» hegy vé£bo~

'. Be wáMlQ os ob
jektiv feltételek függvénye«

A gyomok élete as otthon /hoUágim/, m is
kolai /és KISZ/ líusött os ölik oec« Be« a két bo
lyén vm alkcűUao orra, hogy о rí&icoi-politikai
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SolSotjxoa érvényesüljön, a a kialakuld felfogását 

a gyakorlatba Is átvigye.

Gyakorlás területén? Ш.06 helyes koll említeni a 

pedaoáaicd tonccx’vatíví snuot. A nevelők o^y réaso
minden okfejtés, indoklás nélkül, osübaéGoasédro
utalás nélkül követel és azoktat, Aa ilyen értőiéin 

nélkül mié gyakorlás képmutatáshos vosot, Пасу Зо~ 

iontosoco von a coG-Ltiu orkoiCGl rormio oaeropunoi.*

hogy ooksűor ecy intézményem belül о со állítanak
egyforma követelményeket c tonulék olé.

5/ A.jjttsaba»,ja lXJMfl&.áaas&

A tanülők körében voßsett vizsgálat oserint
a növendék raindic a salját egyéni oseppontjából, őr
seimet ocerlnt Ítéli пю£ о osoolélöjét, BßysÄtt 
vonzódása vagy idoocnkociéoG oacbja dog Ítéletét,

A növendékek oson érzelmei, Ítéletei rendid- 

vili kedvesé éo értékes követelményeket teremtenek, 

a neveié osmélyiséco iránt érdeklődnek. A növoo-
t

doo levezetett.
A növendék ősömével néavc
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As iskolavesetús a asülSi házzal a osülo nun»

iskolai kíieöseág 

aserveo rdssekoat a Ilasafiae aipfnmt helyi a sérvei
nek irányításával segíti as iskolai da a családi ne
velés össsehaa^láaát» bistooiija a osOlők rdesvd- 

telét as Ifjúság osocioliöia nevelésében.
УОЬЬ tevékenységi területei# Sssorvesi a osU- 

iCk tájékoztatását a szocieliöta nevelés kérdései-

A

rol, as iskola eéXjsdLrúl, a KSS-sservecot feladó-
tőiről és eádsaoreirőlf kösvotitl a ssülök vélcoé-

iskola igazgatójának!aydt éa javaslatait 

©ásítja a astfüökot a nevelo-oktaté ашка» vcleolatj 
as ifjúsági szerveset támogat ásáraj rosst vállal
03 ifjúságvédőim teendőiben5 szükség esőién kap
csolatba lép о tonulék szüleinek /gondviselőinek/ 

nunlsehelyével, Illetőleg m ifjúságvédőim terüle
ti aeorvolvel /nevelési imáesodá, gy&ahatéaág

vei hossá járul as iskola éo a KUZ-ssorvesot cél
jainál:, kulturális és aportpweramjeiöak aogvcOd» 

sitáeáhos# a tárgyi, ecéssoógügyi éo ecotútikoi 
feltételek fejlessténékes.
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Ae iskola ворса osztályaiba tartósé taauléte 

о süléi osstály aaCildl mmlmküsöaoéeot alkotnak,
amelyet a nogválaastott elnök - as osstályfonökkel
og/Uttaüködvo - irányit. Ab elnök munkáját válaua- 

tott tisztségviselők segítik* As elnököt és a 

tisstséevioclőkot a tanév első oostályasüiől érte- 

keslotén választják vagy erősítik 

javaslatát os elnök és a tisstségviselok Gsemdiyé- 

re körültekintő tájékozódás olösse mag. A népfront

kai réost veszneк a szüléi rjtuakcköaösséci váloos- 

táaok előkészítésében •
Aa osztályosaiéi munkakösöaségok együttesem

lyot a váloastnjéry irányit, élén a választott el
nökkel, A választmány tagjai a külöaböső tisstaé- 

gokro aofíváloöstott ssülők, as osstályszüléi пда- 

kaköaöaeégek elnökei, továbbá os igaagatd vagy 

általa oocbisott tanár*
A választmány os iskolai nunkatorwol egyez

tetett, о® vagy több tanévre о sóló munkaterv alap
ján működik. A válasstoáay elnökét 

as iskolai tanáoakosáook minden olyan napirendjére, 

ilyeken «0 alább felsorolt témák aserepelnoks 

as iskolai из a családi nevelés kösöo felad*-

koll hívni

^ %

\У
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tőinek mo&mtárezáam; а пВШ munkaközösség
kdjának értékelése; a tanulóifjóság elleni,
litikoi, világnézett fejlődése; a csülök anyaöl 
megterhelésével járó Iskolai rendezvények /kirán
dulás, ssalogavaté vagy ballagási ünnepség, ©lő-

A választmány véleményét ищ kell hallgatni 
oa iskolai munkátorvek, a szülői rruinkűközöooég te

tők hozatala ©lőtt, továbbá minden olyan iskolai 
döntás vagy intézkedés előtt, 

a ooaládi nevelést jelentősen árinti; a szülői 
közvéleményt foglalkoztatja vagy befolyásolja; a 

szülők csoportjának tevékenységér®, szervezésére 

vonatkozik /például társadalmi aunkaakciók, rend
kívüli szülői értekezletek stb./.

Alkalmat kell adni a választmány elnökének, 

begf m igazgatót vagy as osztályfőnöküket tájé-

tly a szülőket.*

szülői munkaközösség tevékenységéről, problémái
ról, az iskolában folyó pedagógiai vagy ifjúsági 
mozgalmi munka süllők közötti visszhangjáról, to
vábbá minden oly cm eseményről, jelenségről, amely 

m iskola munkáját érinti# Mindezekről az 

tő is tájékoztatja a választmányt.



к
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hány kéxúóeóről, A vissfíálst célul tűst© ki amsek 

megállapításét, hogy as 1972-os küsponti blsottaá-
iskolai élőt

A visagálai során alkalmasott oédsceroks 

Írásos dokumentumok taauloányosása /nevelőtootülo-

gyelés, naplókéősitésj egyéni ée csoportos beesel- 

G©tőas igasgatóval, asokaservosoti titkánál, 

pártösssekütu tanárral, oestályfőnökökkel, ЗШ el
nökükkel, két-három nevelővel /intoriű-aédosor/.

A feldolgozás módjas as interjúk tapasaíola- 

tainak összegsése, as ©lemséo szempontjai alapján; 
a kérdőív adatainak as előbbi vizsgálat szempont
jai szerinti rendezése éa statisztikai értékelése,

A vizsgálat során © megfigyelés hozzájárult

Vizsgálódásunk cólkituaógoilaQa igazodva ala
kítottuk ki a tanulók által kitöltött kérdőíveti 
elsősorban g K138-bon végzett tevékenységek öcnok- 

ratikus v> aásaira összpontosítva kérdéseinket.
Sárt éa nyitott típusú kérdéseket fogalmaztunk
S3QO UindOD esetbe® tudatkolőstunk a kérdésokre
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A tanulókkal kitöltetett kérdőív sok hiba- 

lehetőséget /««ftjeltUvlisaaet/ hordos magúval. 
üzért eredménye:i*o rákérdeztitok a talárokkal va
ló elbeszélgetések során is. A kérdőív ösoseálli-
tóeekor figyelőmbe vettük a tanulók életkori sajá
tosságait. Arra törekedtünk, boa' * о kérdések 

többségében - saerepoljen a sióit?, a vúXaosadúa
indokolásának kérdése is. A tanulókkal kitölte
tett kérdőíveket a őseged városi KISZ Biaottsúg- 

&& együt tankod ve kóositottük el, a felmérést a 

KISZ Iskolán végestük. /А kérdőív mellékelve!/
8

1. ás iokolaveaetés óo a nevelőtestület 

tagjainak sunkakaxicsolatai

ssorvossóoe, végrehajtása, ellmőrsése, a nevolő- 

teotület bevonása a munkába}
3. *

végrehajtása; as értékelés formál, alkalmai, 

rendszeressége 8
4. as Ifjúsági szerveset, as iskolavosotéo 

és a nevelőtestület együttműködései
5. аз tskolavosetés, nevelőtootület és os 

3m kapcsolata as iskolai feladatok megvalósító-
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auláéiban Jut kifej oseo го *gy-ögy kösössóg tagjai
nak öntudata, ü&rssareteie» feielőosőaársete*

fenaősaetoa, hogy ea iakolavesetős demokra-

»
J?} .... JM—. jjff .,.J| Sí .4 — — —._a-A -C* MaL ■ ■«-■■ 4^-— ■ -■- ■■* rja 1t<a aL „!r .JU *>,_ -a- - -/- -»■ - - — Шь. **$ ,t>üoso-^ш irányitámímk sóinvonalat , 7'oners as íuta-

Jót* ssinvonalát is Jolai.
A doopkratienue órvónyoeUlórmiok elsősor

ban társadalmi óe politikai előfoltót ©lói vasnak»

óltető árama* A párt VQmtőoSml elvi 4® gyakor
lati karc folyifc a óociokratteíyst elfojtani aka
ró törekvések ellen* A Mtólet fő követőiméig© a 

aylit, ős sint e légkör megteremtése* А зsocialist» 

domkratismus órvónyesülőeóhefí elengedhetetlen as 

a léckor.
Sok igassáG von abbon, bogy mindegyik isko

la egy kiásó más, mint о többi - óo nemcsak társa
dalmi kSmyesetUk, gyermokoik, a podaoógusofc ösos©- 

tótele stb* miatt, 

os igasgatók különböző pedagógiai egyénisége miatt* 

ás iskolák sajátosságai, sséflqrtlk ős fogyatékossá-
I^EüLi^t ЙСЯЩ^аЗА^Цл • X^á^ÉbÖixIfcf- QS %S3MXÜ' *&»& tJG&i tíőröiJÍCMÍlQ

is utolsósorban -- ős
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hangnem, stilus etb. agyáltalán 

ol as igasgatátdl.
Hem mondhatjuk aat son, bogy osak as igasga-

választható

Ítélve a szocialista donokratisiaus, tó vlssont 

leas, hogy elsősorban os 

zetésen múlik az iskola levogője, amely vagy kod*
tói, as iskolave-

vecc, vagy kedvezőtlen a szocialista daookratiss-
aus számára.

tó iskolavezetésnek gyakorlatlieg io képvi-

A közösség Önigazgatásának elve óa megvalósuló 

gyakorlata non sérti, háncs leirat ovo teas! a a so
cial 1st a vezetés megválásulását. A szocialista 

társadalom gazdag közössé >~i életet élő iskoláját 

ад vagy két ember vezetni a pedogégusok aktiv 

segítsége, öntevékoayoége nélkül képtelen, Kösöe-
* a

set és űenoln'at izmusának kiteljesítésével, együtt 

a kücüooéggel lehet.
A vezetés damokratisiausát nem Icáiét "elren

delni", márél holnapra «hevesétől«* tó isit» lavcso-

cöo ügy feladatainak vállaláséra raog kell éraio
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korcos föl történik.
A vezetésnek követelnie kell» és a követel-

nyék határozott, ©gyértőlsu képviselőt azonban
tokét merevvé és rideggé# A vesétől stílust,

, OS általa teremtett lénkért a követe
lés és e tlestelet dialektikába kell, bogy jello- 

rnsse. A bírálatra és önüirálatru аежеак buzdí
tania kell, 1шаш minderre példát Is kell mutat
nia. A vezetői stilus legfőbb jelleasoje a buzdítás, 

a támogatás, a aebéssségefcen való átsegítés akarata 

kell, hogy legyen.
A

igasg&tő és ©s igazgatébel^rett es részéről ki
váltképp megkíván ja* bogy nagyra értékeljék, tisz
teljék a pedagégusok iskolán belüli párt- és moz
galmi életét. Világosan lássák a pedagógusok párt
ós osaksservesotomk jelentőségét, cserepét a po- 

dagéguskösösoég életében. hozmok meggyőződve

aktiv támogatását önmaguk nem tudják biztosítani, 

ahhos elengedhetetlenül szükséges as iskolai párt-

A vesetés! stílusra való reagálás aogleaető-
'f% \I \ £
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A csoport tevékenyedbe kovőabő eredményes 

okkor, lm a köziéül struktúra oü&k egy vagy egykét 

aseaélynok biztosit centrális posiolőt. A Iföspcm*» 

ti cooporttooek túlterkelőúnek vas? tÄitÄntk a 

iearaunlkáolével és képtelenek ellátni teendőiket*
ВадоЪЪ suokoorkölcsCi as a csoport» dal a elemid
хтШмв vesotée válásul aog.

A vosotősi stilus tiedaényessé^Vdl Шт
ÖS3S08

• a vesető aseraélyos kapcsolatai» csoportjai-
-tik

és tisstelikj
* a föladat otrukttóltságának foka, 

«értékben rutinjellegű, világosan kőrvonalosott 

feladatoktól a blsoaytalea 6а «egh&táros&tlaa 

feladatokig sind idő teröosik?
-a vetető poeieiójáveltfte össze a hatelooi 

és a tekintély le.

'«*

tel» aki nc^ymórtékboa struktúráit feladattal áll 

> aki joleaiólmsy Imialomai readolkcsik 

a posiciójóból adódó botaloss révéa, viszonylag 

kedvesé belysetben vsa a csoport bcfolyáoolóca 

sampont jóból* ás a vezető» okit a csoport
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ae/mit* akinek blsonytalon otruktTirálatloa fola* 

•datot kall nocpidani, és.akinek kávés a foroális 

hatóim* eaotleß sebességekbe ütközik, colkor a 

befolyást kell Gyakorolnia,
As ereäaißyoeebb fosotok élesebben Ш10в~

Its vecato vissont abbot* orsdsaüayoo iogyan
a iavúkoryao£G# bizonyos oérvü "lélektani távol
ságot ” tart Ошеда és csoportja későtt* Aet a óéit

kösolkorülnio etaboroihon.^2^
As ogéss kérdés Xocfoniosöbb réoso as *«

illádon intézmény, iskola vasotokénak lé
pést kell tartania a tudomány fejlődésével* as 

G£S?os szaktudományok vosotéoére vonatkosé megái* 

lazításaival § dog kell ismernie a vosotéo ölné- 

letét.
Ae iskolavosotéo sikere is moekiváné© a

V olyan ismerőtök ol* 

oojátltását» craoiyok цдвкуоао^ЦЬМ tooslk a 

vonaté és a beosztott kapcsolatát. ьшок a kap
csolatnak ©iyenmk kell lennie, 

os iskola célkitüséoelnok elfOGodáoát a nevelő 

réosérol, о ©at eredményezi, 1ю£у agy*© öntővé»

ly biztosítja
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konyobbea ős Ха1Ш.1атже%таЬЬт törekssik шпак 

mgvalőaiiáoára, érésiti, fo«lessti a testületi
OSOH

sseaponijáből nélküleshotoiIon.
/kjovolőtcstület ág a vosctő sikeres kosén 

munkájának alapvető feltétele, hogy a veeető Ma
die peetehelégtal aspektusból, a pcsicliikum 

rétén alapul pedagógiai osaktudácsal köselitoe иее 

a problémákat 6а teremtsen Пш&яШтаоЪ 6а bőkéi а 

testületben.
lapjainkban ogyro nagyobb оаогеро van as ш- 

bori kapoßolatok feJXoaaiéoőnok. c/S tcirisőösotöö , 
МвШ да ©№*«Г csoport eél óét kúposé küsüa föla
datok ©redmőnyec megoldása, a kollektíva tagjaibm 

да alkotásvágy felébresztése a késsségek éa koros- 

ságek fejlesaiéséro Igen sokban öttől függ, hogy

fel kell csósolai a kát törboesoritottsúg ér- 

zéeőt да emberekben. Minden cukor liojlmüó saját 

céljainak soe^alősitására törökévé együttműködni 
a kosos cél érdekében, ha № őrsi macát háttérbe- 

Qsoritva.
M mbor hajlandó jelentős erőfeszítés©kre 

is, lm а mam fontos ssUfcságUtol is kielégítést 

nyernek. As сшог "erkölcsi kaielesőttoége" követ-
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keltében a fizetésével arányban állóan tűi ia haj
landó felelősség vállalására, lm a föladat végre
hajtása drselsi köteléket teremt közte és a fela
datot kitűző igazgató között. Sünéi inkább osooő- - 
lyeo tevékenységgé válik а шапка, árnál nagyobb a 

pedagógus erkölcsi eXkötoXesottsősQ. Alapvető je- 

lentőeégü követelőn tehát, hogy a vezetők Uepono-
laté egységesen alakuljon a testületen belül.

A jó vezető a különböző doatősoimől kikéri
kollegái vőlcnőrjyót. As igazgatósok нов szobád
azon elől tévesztenie»hogy a korszerű iskolaveze
tésben - as iskola oktató-novolő aunkájtak gya
korlatában - a filozófia, as etika, a pozícióié-
Mt# fi >•% , ,,.v J*í -- jwfcjff -Ч.Л M »■ , *Л ..‘‘iinfW fi ЖЯДОМ «S (Д* Ж. ifim- fi м*.ЧЪЛ>ь 'f-M.jMh ^giß es a pooögügia eooJjM őrvöi-.yesr шэдоо kell
törekednie.

A koroséra alkokon nyugvó iokolavesotóo 

n® tűri a mröv, sztereotip sablonokat, tág to
rét követel a vesetői alkotó aktivitás kibont*»

tó «0*0 tá vesatéa - Írja ХОШайДадШ» - 

па kollektiv /vesetűs/ tevékeny sós olyan irányi- 

tétem,
as adott hatáskörben, velcoint a beosztottak fej-
шши*

ily 'döntősen előhozdithatj:e a haladást

A vesető alkotó befolyásának fórnál5 

- oserco - eredeti újítási tervet kásáit,



- 64 -

- táraszerso - ssáool as eredeti tervvel,
• öastönső - а megoldás keroaóaóre buzdítja 

beosztottáait,
- a kóssletok felett diszponáló - támogatja 

éa finanesirossa a kutatásokat,
- elfocödó - értókeli a javaslatokat, vólo-

• aserveső - megtalálja óo alkalmassá a hala- 

dánt olőcegitő munkatársakat«
- irányitó ón nevelő - a feladatok holdon el

osztásában elősegíti a beosztottak fejlődését.
Пш minden vezetési ötiluo kod vés as alkotó

tudatos, csupán a helyzet adta okból Így alakul ki, 

ás alkotó aktivitást fojtja ols a lappangó 

félelem éa biztonság* a korlátozott információárem-
a űolgo-láaj a

sóra; a viselkedés túlzott ellenőrsóoónek a megkísér
lése.

seté, akis a nagyfokú bizalomra támaszkodik; a osa- 

bad kommunikációt elfogadjál megengedi as ónálló
*

vábbadják/i kölcsönös, fesztelen, tényleges ellen
őrzést véges őq biztosit.
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ü ionéra a következő embertípust különböz
teti mag ел seriét, hogy milyen gyónóim veszik át a 

aüook által kidolgozott innovációkat /újitásokat/j 
- új itók, akik az újdonság bevezetését kezde

ményezik;
• e gyors utánzók,

/17/

Olyan atmoszféra kialakítására van szükség, 
amelyben a testület minden tagja тшг.ЬжШваа ér
vényesítheti szakmai képességeit és vezetői művé
szetét.

As iskolavezetés pedagógiai ©Iveinek minél 
szélesebb ©lapon történő me^iatározása feltétele
zi, hogy a nevelők szempontjait, észrevételeit is
figyelcn&c vegyük, alaposén megvizsgálva, mit tar-
tónak 6k maguk & legfontosabbnak az iskola pedagó
giai irányításában* A nevelők esen a téren igen

А папка szociálist© szervezésében, valamint 

az embernek emberre gyakorolt hatásában alapvető
fontosságú az együttműködés.

A feladatok sikeres elvégzése feltételezi a 

más emberekkel való együttműködést, és a munka

csünön korrigálását.
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да ccyütlaaüküúug alapvető föltétele as ions- 

öat6 aaeaofokü öscknai ás pedaedcioi süvöltődbe da
pőlöQDutatáoa. A tokintélpaél asoato töbtir* vcsa
osiűeeáfí* Koooly, alepee tudásra da as iskolai ою- 

kában osorsett pcűoödcleá. tapaestálatokra»
A vasatok viocXfeedőoük oorán döntő jeloató* 

0dßü befogást fakoattlhaiaefc a fásak Meott kö*
• W*

bSSSá <5o ШЛШ ssoriat a vosotó a kö- 

votbesű funkciókat, töltheti bes •vőgpeeíiajtó» tor- 

vese, a fotelon fenntartója* esőkért6» a csoport 

Mllaü képviselője, a belső viason^ok ellenőre» ju~ 

talmső őo büntető, példakép* a csoport jelképe, 

сиз ©főni tülQlvQQéc átvállalóba, ideológus.4
Iteaifoill essél öSGQüon a vésőtök viaalkoüő- 

9őbm prloritáot oűt "as új Gondolatok ós fakor
látok bovesotóoo. а csöDorthös tartósán „ a coomrt 

képviselet** a cooporttaöok öassefosása, ásűmoli 

elismerése, orednonyek elérése.
Недов fon too, hOf as Igeagató % озог- 

vesse a munkát* Ьед lehetősét; osoriat valooilpon 

formában a testület velraaincri testit vonja bo a

SOS munka megkívánja, bocs? m i0D3gató ítortáljai
val őseiben oinŰiG pedagógiai tapintattal, tűről-
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ús minden körülaonyok kősött kulturált mádon
viselkedjők#

As együttmuködős саек megfelelő küríilaőnyek 

IdBaStt teljesedhet ki. A vese tőoboa való ogyütimü- 

ködős Jelentős körtékben fUgs a beosztott tanárok 

kesdemőnyoső kőpcosőgőtől is. A Jő együttműködőül
légkör keövesőea list & nevelők alkotő kosöoraőnyo-
sooőnek kiboatákostatáadre.

As iskolai ölet Mgflgy olőoővol kapcsolatos
tapasztalatok ast bizonyítják, hogy a tanári kol
lektíva de Iskolovesötus k&zütt ott alakulnak ki 

a legjobb, loeőrtőkeoobb kapcsolatok, ahol 
gatáo fedett, magsa esinvonalú pedagógiai kultúrá
ra őpül.

g© alapfoltőtelc a deaokratlsauo mögteroatőaőnok 

as iskolában. As igasi koaoscog kisarja a csupán 

formális kapcsolatokat as iskolai párt- ős ssok- 

oservoseti »sérvekkel, a est is kisár Ja, hogy a 

testületek tagjai küsümbös ős »őssvőtlon szaraid- 

lői b ik as iskolavosetőo erőfeositőoőncii#

vannak abban, hogy a nevelőtestület lamerJo ős 

őrtoe ásókat a Jogokat m köteloosőgokot, 
lyok as iokolavesotős gondJelből, tovőkonysőgöböl 
való üntovőkCfoy rőosvállalús küvoikesaónyci.
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A nevelőtestület tagjainak tisztában kell 

3,«ш10к aaaal t hogy nlut testület hat áros&th© set а- 

11 és aratási jogkörrel rendelkeznek. А dómokra- 

tisnua oögvoXésitáaát tehát n© lakot csak a ne
veléstől várói. Bírnék érdekében a nevelőtestület
nek élnie kell a megadott pocokkal, з végeanie 

esőket a &9д4довш1ВД&»« шМКЬуак лоаздцзшшэшяк ess

A
nsk a közösségi diet légkörének javulását» ш egész 

közösség Öntudatának, valamint а шшка ад in vonalá
éi

eialísta ümúím^imm csak foxoálicon Xéteaket 0 

közösödben.

h<fc

A3 iskolávásetéa és a nevelőtestület kapcso
latának déllé®» erősen differenciált, á di£férőn- 

eiáltoágot an iskolák sajátos, helyi körülaónyei 
bet áron sák шее« A kapcsolatok jel legének kiölök!- 

tásában jelentős aaaropo von on iganoatd életkorá
nak, «atari ás hivatali magatartásának, képzettsé
gének, hivatástudatának.

»■
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Щ&тйву befolyásolja a kapcsolata Joliéit 

a nevelőtestület 8oazetétole, felelősségtudata, 

személyi kapcsolatuk, ß nevelőtestület létszámú,
épületek asétöDŐrtoáceu 

kialakitásásmk központi 
alak,, a os Iskola egyeseraályi felelős vezetője, 

Igazgató. Аз 6 kezőben öaszpoatoeulnak a felet too 

bctőaáQoktől jövő utasítások, irányelvek, a oki 
kell a saját iskolájában lévő ршШМк ismereté- 

Ьш a feladatok авооШаиЬол dönteni*
A fentiekbe« vázolt helyi körülaányek több

féle kapcsolat kialakulásához «esetnek* illet«© 

vezettek# Saposztalötaink alapján esek i&ep el-

i

latéban három alapvető forma különbéstothető nos® 

üJ Az igazgaté és a nevelőtestület kapcso
lata jő# A* igazgatő aosssemoaoen macáévá tét to a 

űoDOkratismua meevslőoitáoát» a tantestület véle
ményét igényli, arra alapos.

b/ A no velőtea tUl ©t Összhangja jő* a toetü- 

icnscatő közötti kapcsolat viszont inlet 6a
kább adrniniazt rativ« As iskolavezetés és e neve
lőt eotület egymásról alkotott véleménye eltérő*

с/ Az icG3@atő tülo4loocíi oorov* us egyaso-
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Jövetelek, kirándulások* Érdemes oeßjoßyoeai, hogy
néhányon a korábbi Oo kollektiv amll
vől esőitek. Indoklásul generáció© problémákat, a 

vosotósi stilus változását, a testület lótszáoá-
»
»

«Aktiv, esd okvu, politizáló fiatalokat csak ak
tiv, politizáló pedagógusok tudnak novelai.«
"As új kollegák előbb ismerkedjenek шс as is
kolai ólaitól, óo csak asután 

osorü ős Jó - vilógfolf ordulást csinálni."
A vóleoónyt mondók közül többségében a kel- 

votkesakot Írták a tantestületükrőls «Хеш tó а 

nevelők együttműködése. Mz a Jó onoiaőlyi üsoso- 

tótollel ős neo utolsósorban a Jó vesotosaei 
files Össsc*«i)s utóbbinak lény0500 al

* k© oól-

a bisa-

tiszteletben tartása, öossohanoolt, megfontolt 

trái^rltá®©.
A

késül többen raegje&yostók, begy ilyen kollektí
vákon a«a io i@ea alakulhat ki Jó kösboaégi 
«vannak kisebb csoportok«áa Птфпуъв farkeeok" 

- mottója egy válaszadó. Sások fői vöt ik, boor* 

ПиХа,dánképpen nincs lehetőség a tolles egy- 

aóg létrejöttére, hiason a tantestület
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<SrtoIíoslotai3 vsa ceytltt"* уадЮ« **oc Uoos* 

boncot itjat v.a о щаодшщд шжшшиш os Шбиш bo- 

lüll olocicotcltoijß#" a teeá*D& s£oo ш olöa&fcboo 

torcosó ©l&aűöcitokbea tölti l<2o^o oeaj vértét* la/ 

fcoveoobb cOIauoa üűddlk * tanárod küoütti еаашю*
ГЙХ’©#

SlVütvo olyan vőlmőnyt ia aonatafe* boa/ "oo ja
pán civilen létedet taatoatülcti о&вбвР* illetve# 

*аш! öesshanß legfelsőbb шз кшоо cemráo io a bő
iül lótesbet."

As iskolavosotúo éo g nevelőt«# tület ee/titt- 

oülsööéséaek legjobb területei ^oIcoIcg a követkosok#
- aunfcaterv ©Ikáositóee, iővábeeyűoo,
- tcatárcyf©loostáű»
- Oűötíílyfunülti пшкекЗаЬоеЗе teaatUcájáaak

üCOÖGÜllitáQGj

— Iitisirouü cűöseálXitáG&s
- fölélni Цдойц oscoolyi iißyofc, £uteüoasűaol:.

2* j

»töiv, ás iekolai muakaterv feladatait ©leősojvHí’
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bm as оХогЛ ővl ouaka driúkoláoo olaján, a nova» 

lőtootulot javaslatainak nyeledbe vétóiéval ho~
á

vál-
toso* í& QsoiwOii а швее ^oscjoá. oMale. A lányodé 

ас» bocs’ a nWlőtestOXot tagjainak niaőöaütt bólé

ja.

ocálási jooa von as ШвШ xaunkaftos* ellsáasitáaőbo.
Jo néhűny hozmon QjfükQzlattü vált* hegy ш ШсоХшю- 

setós a tana? fogasán gyíijti c jakiatokért a kBvet-
s

neo sár ja ki ш áva lehetáoággel* finadeMtaNU 

vád taveolatoSsot, araikor a nuakatorv elfogadását
vitatják.

Hasonló loIiotGoocok «addúaok as óralátogatások 

utáni пюсЬооаЛоооксп óo a különbül Uütotlon be-

As olhcocspott javaslatokat a mm&jtorvbeu а
nevelők fcXötíatkónt találják dog* kbból látják» 

boa/ os iokolovosotóe figyelődbe vette javaslatai-

éo esivoaoa dolgosnak vácrotiGjtáoán. As iskolák ogy
г&ниЫ! а шя&т tervoaóoo mm tbrtónik ilyen

ŰS

9ваГйШШШш hiánya tai^aastalimtő nár a tervosu
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msokásáX io. As lakóiavecotőc кедсоolata & шока- 

terv kéositdaénul ХшШШ as ^Aoi^l&temáoora*4
> 1

Ьш мвШфДОадеб, bogy ш olukőoaltóoboa, a tor** 

VQöuobon» ssarvesósbcn elfoöbGlaűáo vm> űo a 

vér;roiiactáa# as ellcoorsős aá? р^оЬХша^ШшШ*

feladata mreát# olyasa jelenőé^ Is $врвда$&11до$<5» 

hogy a nevelők ад róoee 4}kösjkatöDána!;t! örsi aögát, 
0 ПШ leányli a "beleeaáláat."

rto t isst ásott problem a novait oo3ffisdcнвйб
©Xleaőrsőobe, As ißaaöütdk ад rőoso 

uog am iraesrs« föl а omre«

Xüöőredaábma# Kc^állapitlmtő шоаЬаа, Ьад os a
feliűDorco is öégrro inkább törjed, IWo helyen 

már terva«esett» tuáatoo ecsrüttcüköáderíl lebet be* 

leélni, адю több es oldali lat&ssáfiy» elsői os 

iűkolavesetős A^layli a mmkakösööaőc-vesat&í 

isokmai e#glt«4©át a torvesaSoboa os as оД®иг-
io.

Arra a kéruőare,. bogy as iskoiavosotöű oi~ 

boa bori a nevelői: miieméit, a fcöveikeaá váló» 

©sok ßßDß3S0ttak el * olouoorban as iskola belső
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életével kapcsolatbane munkátok, hásirená kéasi-
téec, kialakításai tantárgyfelosztás, órarend ki-
alakítása, nyári mшкагеаб möisarveséeei бос!

a felada
tok, Melyek
tik.

novolésl-
oódssorteni oljárások kialakítása, raecvalóoltása, 

hatékonyabbá tétele érdekében as océss tantestület
véleményét igényelne# Ssükséces lenne о térmi is

láoát Jelentené.

3. ,1-

«

As iskolai élet doaokrötiaauoáaak fontos föl
tétel© a pontos inforsaácié. As oktat áoi intésaéayok-

ronöoletek által szabályosott fornjálval he
lyesen élnek.

Asonban ecyec területeken ecetenként "infor
máció-deficit" áll elé. Es a deficit akkor Jelent-
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vesekő тфбхт veС7/ hiányosén od;‘a шее a osílk- 

oócoo információt о novoiatootttlctoJmek* ХЗуоп
t

a pontatlan ingfemásiúk teűtülotoa bem 11 ármlá- 

aa* ше2^ nm kivánetoo ácmImi elemfcot lo tea?-
tolnai'., követkésésképpen vaaülk a I^stamgulet,

iekolGVesotás us о noveluteotUIet betonte уад 

kéthetente ШШа acsbeasóidat tért* a^iol laboto-

©{^ütt^OQűolhoűiom. Baakarj a megtooosólósekea a
vosotosóg iMirtetl as aktuális Icöaponti rendel-
kososokét, fölhívja a figyelmet a pedeoésiel«
nádaséban! ösakiroOcOon út óo ш adott iatósot-
b«t) haasnoaitliató kiadványaira,

Ä folyopotoo áa fcöloaünöe InToznácldároBOáe 

5ó alapot áeleut es IfíBseatél № tűsek т&хнш* 

tolábos* Anennyiben as lafOOTtóoiúáxtialáe pontot» 

lan vas? csők a vosoto rfeóról a testület fold 

működik, verier hibáik a kollektív сдо1тдао~ 

Öoliaodüa, от, Infbsa&oiú viassaooatoláaa, a&ser a 

díiotűo előkóeaitée© roaökivül sok köavetlon to~

kollektiv oeyüuteanöolködást a lo&io21d.imao.^@te«*
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соЬЪ köcvotlon tapooetalateeerséo sep pótolja, és
oxaáe

öGöÖáOit
érői aa^átá&ak a nevolőtootület, oselyrak ölöké- 

ositéae során kifejthette vélcsaéiiyéí, vagyis a 

döntéo ©Xőkéssitésébon is résst vott. Cí 

tiv nődön előkészített és elfogadott igasöatéi dön
tés hős hatékony nevelőtestületi ounielt*

A nevelőtestületi értokesletok roadajsoresső^

hollek-

iakoiun belüli эдхшокарсвoia^ ol&pve л forEtó<;a, ikt— 

заш е taaácskosáaon döntőnek as éves vac/ többéves 

pro&em elfogadásáról. Áz értékelő sserope raég naa 

alakult ki. As értékelés logtöbbssör egyeldalá, 

eoaic a vcsotéo, illetve as igaogaté értékel, öaace-
. Vannak sár annak is jelei, oai a nevében is

benne van, hogy "testületi» éx-t ekedet, ormok aű£?- 
feleiden as értékelés is testületi anoly 1gy jut 

kifejesésre: "Ast tervestük, est végrehajtottuk, őst 

pedig «

Ш iatéaményi acintü feladatok végrsámjtásá-

*

iatésLaényeinkre as jelleesső, hogy a novolőtestülo- 

teknok vem értékrendbe, a es as értékrend tároodol- 

oi, politikai oélfaiakkal osinkronben von, éo
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пидавДОДО as adott autósotok vosotőiuok érték- 

rend jóval.
Аз

Ьощг a nevelőtestületi értékrend őrisso щ гюЫ- 

Utasát, da egyre több olyan öleset tart*

irányába hat.
A fégsett munkát és a végrehajtott feladato

kat a vésőtök folyi 
ért ékelik. Аз intóssiér.yak többségében as értéke
lést as i©asgaté Ш&1» de iwndaadéjáxmk öasscál- 

litáookor kikéri a párt-, a osaksaorvozeti vésőtés,
illetve as adott teitilot illetékes osakeaberéaok
a vélaaónyét. A jól végzett feladatok értékelése 

általában kiöebb-noo/obb közösségek előtt kendik
©1.

a
lés a xmlazjstáű jellegétől függően oly módon tör
ténik, bogy kosban a tanulságok a nevelőtootülot 

vólmá'ayot és értékrendjét a kívánatos irányba 

orientálják.
ás intéaauayek vésőtől helyesen élnek а ша-
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4- швяшт

pUhefcl» boa¥ hösdpiafcoláinlМ0 а ЕШ асвзгере» 

hatékonysága növekoeilc. Аз ifjtSoád osorvosot irá-

▼IgffiUu As ifciúaűíTl QSö2*fes0t ш iskolai nmkatasv
ieracrotobon, üc оайШ fflMttV olaján öoIűqsüí. 

As IS^úaúcí voootöb üö ш iskolammtoh kap«*

tá^&sostatj&s ofíyaáat. А ooegttlal jcüloe адто több 

iskolában hencaúlyoo a sorolt kap as lfgüoáe novo-
Afjúsácri mm&nmt nun«*

voösoaaőüóben a pdrteaervesotek, pórfccoop02>* 

tok öocitik ш If^tSsdcl occrwsotok rauaká^át, <3o a

•зд~ш p&rttuuok oooitoéco máé ooMtol liatákonyobb 

lőhetne. ÄB ifjúsági osorvoaotolz ±aőn&%tu q tűnő- 

Gatúst. lugállapttheld, hofiy von nóc "hivatalból 

köteles" sscalólot is.
1-roblónót iöXaat raóc ook helyen 

sí% hiánya as if^óeági 

teXálkootunk osóp ssámeü önálló tocdcaSnyoaóaoQl

ömlló-
ítökben» öe asórt
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la. Előfordul esmban as io# bogy öaáXlősáom no- 

voluo ürufíyés а ШШк aaßtötra вшга&мЯс.

noßy többödében, vasnak аодаЬш пЗа о2°?ш nevelők# 

e!d.k kónarssorfeledataök tertdák as ifoscsv 

vosötok ooGitóoót.

5. te,
MaattajaJaaaaua^aáa^

As Iskola dö a es-ülol nuultaicösöeeéc kapcoo- 

lata as ЗШ olnöls 6a m ißaagaiö, а ?&ашИаа&ф1 

tocok do
ЗШ üoosobStu tanár occitoÓQŐvol tartanák.

As ВШ elnökök röeavötele as iskolai ulot-

osmtélyfőnöküfc, volaoint ísel^onkdct as

Вт tóddal as iskolai»

nmkatorvöt iaooriíz, knnek atapjla» űa as ioíiola- 

vosotoo kösiKarilkÖdaoóvol kőaztttk ol as ШЖ munka- 

Ът&бt. Eorsf© több as oJstot iskola, cbol as
OQ

iofcolovosotöo vállalja aagám aol^oa# ahol

Ч&вргвйт8щЪт as önálldodűra törekvés шс**
von. А© ssn rdasdről a neveidet olusocita munka-



•/•q$ß AUOßcto/w n^p?.

т@П£ф?$ъ *увхщв% CO to£TT0m <T9*f®?W3&e *£? 

-tj/йяз ‘хДЗхдо * $.öpx>£3ö щдарш£Х1ДОвв 05) тохо^сх 

«к ш&овшо®ожшшп то ms о о тптскз® ао'тэт га?0&вдш
тттр« зро

-ÍT3®0 тягсврвдцу» O «Япрштпд оопутвгг/
•OCTOStAT^ ФТВ*» tioxo^w 

«•Op *A?ssMd DOßöCt©a о «ливрее $®Ttneo*OB* т&пжо 

-®IOA о?,ятсе T^ootoi! xpciptq&»3 qqo*'Sot£3oi V
•asBcrp^X-ot®!^ ^xooaSo^o 

~ъга& юртйдоа о ttot{ tnpHMfiS 'em?*109^:© 1®T9X

W>m^üTTADO%gxoAX>u n 00 ъъиергоъоАЪхотт so m*P
«*3TO$ oo^aoj U0&X *0txpwoj ‘©рла^ cöSt *©x©ö©<toi

* TO -
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тттХ1А.

j&gaáaa

К káiűSivok adatainak áartákelóoa, olmtsóse 

alapján bonutatjuk a tanulók kialakult positiv voqt 

nofíötiv
lüoiíláoáaak néhány kóvádadról.

V а Ж&4тй*М*% tanu
lók többsóc©, 71*4 ösásjülíSka jó osztályzattal ?ш- 

óolkesik, 26,3 osásalóka közepes óa oinóössso 2,3
osámloko gyenee /osztályzatainak többsébe közepes/ 

tenülő volt köztük.

1* XX« XXX« XV. Ö3Ő- 

osztály %
oon

——-т.»т.т,.тш

$6 ZL 39 24 11 95 71,4
4 15 10 6 35 26*3
- 2 1 3 2*3

Ebbel вш lehet következtetni, beg a köc-
sócben - munkájuk alapján - ogyfomák. Arra a 

tényre io lohet következtetői * boßy as iskolai 
EXSZ-vesotok többnyire a jó tanulók koréból keim
nek ki. Eb ainóenkóppon lónyoooo de jó is, aert
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egyrészt a tanuléknsk ПпЪШйш* ad munkájuk

képviselt és vezetett kösösséc io aktiv segítőnek
fogadja öl,őket.

A tanulodcyi munka tükrös! a muakáhos való 

viszonyt. A nunkáhos való viosony mo^iatárosé fon
tosságú os ember életében* osemélyioégónok fejlődé-»
seben. Fontos asért, mrt 

ben élhet jojóival, amilyen mértékben teljesíti 

alapvető kötelességeit, vagyis eűiogyan helytáll 
a munkában, - jelen esetben a tanulásban. A jóso
kat csak a kötelesetiségckot teljesítve lehet gya
korolni.

ifjúság olyan mérték-

*

tisztelik a munkát. Hogyon lényeges dolog* hogy a 

ienulék a tanulást - főként a gimnáziumokban - mun
kának tartják, és - mint a kérdőíves adatlap is 

tatja - a EXSá-vosetők salat© minimálisan megtesz
nek mindent annak érdekében, hogy sagas osinvoimlon 

dolgosáénak. A osokkösépiskolákben a tanulást és a
végzett fizikai munkát - helyesen - ssinto ogyon-
raagú tevékenységnek fogják fel. A Gimnazisták a 

1ШШШ& &6Т9$Ш<§ #Xlt4MfluULj&#

A tanulék mindegyikének van közösségi mogbi- 

satása a КШЯ-ben vogy as osztály diák-bisottsáfíban.
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A közösségi munkában való részvétel a közép
iskola negyedik csatájában már csökkenő tenden

ciát mutat, tehát a tanulók, tlsstségviselók ssive-
aloóbb

osotályokban. A legtöbben a kösépiokola második 

osztójából vesznek részt a különbösó szintű tevé
kenységben gs oostájben, iskolai szinten, vala
mint. iskolán kifül* 3a mindenképpen jó, mer*!; hoss- 

asebb idei,.; lehet számítani tevékenységükre.
A negyedikesek csökkenő részvétele a társa

dalmi munkában e kövotkosok miatt történik - a ta
nulók megfOGQlmasása szerint s "Hiacs 1 й(тп, "tűi 
sok or- egyéb leterhelés1*, "a továbbtanulásra kell 
konsülnöm", de volt olyan vélemény is, hogy "bele
fáradtam" t "nem érdemes tovább ©at a munkát véges- 

ni, sert nincs sok értelme" sib,
Шг utaltunk arra, hogy a mcgkéröocott ta

nulók többsége valamijén társadalmi funkciót lát 

©1. A közösségi aogbisatások szintorű as oostáj- 

közösség, as iskolai KlS2-bisottaág, as alapssor
vezetők, valamint as iskolán kívül valamijén 

társadalmi, tömegoserveseti munka, llmondimtó, 

tanuló több szinten véges munkát, 
leteriielteé£$lk éppen esért igen magas*
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IX. III. XV”. dass- 

osztály
X.

0,30« %
ООП '

ШЬ. шл ш Ал v> *. ,*'5 ■„ .mwiosztályban 

KICS-Ъехэ 

iák.sainton 

lök.kívül

67 50,3 

97 72.9 

72 54,1 

6 5 26 19|Ö
Jobo хеюю» n© toobon кс^эдшш va^y valid-*

17 29 15 Ю
16 39 26 16
16 24 21 И
6 $

a 4]obb шш-

ОГоЪЪ smnkelcodvot adhat a tanulóknak, a több iaau- 

16t őrt átkerülnöm/ űjobb ertöaánysfc elóróso cél
jából hajtóerő lehűt. Taposstalet as io» hős/ von
nál: olyan tanulok, akik csal: ősért vállalnak több
И3з0зш5е1 sosblsatáat, nautikát, 1ша/ azt ©гаЬиоцу©«
son toli ©sit ve ЫежМшйзтвк a taaolÓtáreaik so
rából, éo esáltal több előnyt élveabwsmmk eloro- 

halodásuk során.
3/ ás iskolai KlSS-biaottoás /ХКВ/ as if^ú- 

sági ssövetoóc iskolai vesető ssorvo. ooasofosia, 

ssorvesi, segíti, ollanőrisi as dapnomeetek 

amjkáiát. ás oastály diák-biaottad^oknak, a diák
köröknek a KlSS-biaottaág kütdee tájókostatási
adni m aktuális munkáról» a soron kövotkoső föla
datokról, a testület döntőseiről#
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A tanulókat, amikor oetfeórüoatílk, üocy munká
jának fdgttdaa kosban kitől vacy kiktől köp ao^itaé- 

cet, а ИШгоШ icon ookrói-ü volt« eostályfaobk, 

patronáld íenár, 2KB titkáré» KISS tanácsadó tanár,

táijrbon aeyatt őoicosá icsz-toaofctói. aaeáilapitb*- 

tő, bOfíy ok oastályfőnökök, g patronáló tmások óu 

а Sikk tcmácaadő tanárok icon sok sogitedget ódnak а 

fiataloknak#

ШЙдШдШШй,д,^й;Й4
I. II. III. IV. üoo- 

о o a t á 1 у II

osztályfőnök X« 19 7 4 44 33,0
ХЭ 27 22 X4 76 57 Д
8 X6 X5 9 48 3ó,0

19 31 20 7 77 57,7
7 5,2
1 0,7

- 3 2 2 7 5,2
4 10 5 8 27 20,3

ОДуапакког e föladatok vőgsése ooi'M пшеаак

patronáló tanár
KISS tanáoeadő 

2KB titkár
4 3

esfilő
4 f*r ГШЬФ' Í-C

tagok /KIBZ/

1

oooitaócot ódnak, liánom be la nvámoltatják a KISS 

vehetőit, A boavámoltatáo - e vőleDényok amint ~

mm drtdkalóaeel én a követkor feladatok mectolö-
%

ís V %1
*
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ideával и&Ш&М bo. As iskolai KISZ-bisottoág 

titkára is кшшй& aktivitásijai segíti a fiatalok 

munkáját» a font aaütott podooSguookkal történt 

beaséifíotéo, együttes véleeány alapján alakítják 

ki további tarvelfcot а СШ2 vezetők.
öa^ms toposatokat as is, bog/ а g/ешокек 

m iskolai оиШш «arán aos értékelik, Ш tudják
■& , - . . v .* .. .. ..*• " *•* ff* fi. вы. ш*. v • - <j ^ л 9»— v «*»***,>& -I» л *vkötői a e®t*.oI seoii>a'wfíO»# Akkor, araikor rakor—
döntünk, köifißr esíUőktel kapnak»© sect tenget, csu
pán egy gyoméiI irta, hog*? igán. Bbből talán oa a 

kBvetbeetetés is levonható, hogy Ш utóbbi időben
Q Э8Я1Д*0 ÖS щчШМК Ы1рС00.А£п>£1 ^ 9

solai kötődés kevés, Kükén beesőinek a szülőkkel, 

ú dog ritkábbon fordul ölő, Lots* J*litiaéla»k,
iskolai politikai «unkákéi £о2&»

ér»

Ae iskola igasiaatérának és a pérteservoset
vosotűoóGénoi: mg&toő&ót & tonulők közvetlenül

talán аш a leckelyeeobb gyakorlat о sor int - a
osztályfőnökön keress»patronálé tanárokon es 

till köcvotve tartják s kapcsolatot as ifjúsági
osorvonottűX.

akik a választott tiastoá^ioolőknok aecitsegot
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adnék* többnyire & baráti csoportok toc;álnál to- 

pasaialbaté olyan irányú törékenység, hogy egymás 

©unkáját aogitik, a gondokat, problémákat raegbo« 

ozéiik, egységes álláspontot képviselnek, alaki-

4/ A végzett munkáról a tisztségviselők ol- 

aősoi'ban az iskolai KXSS-bisottoág titkárának oaá-
mólnak bo, do igon fontos föladatnak tokintik az
osztályközösség tájékon tatását, informálását io 

a tanulókat árintő kérdésekről* A ItldS tanácsodé
a

aitérét* A KISfc-eunte értékelése során a tanárok
- asinte minden alkalomnál - a közösség előtt ál
lé feladatokra is ráirányítják a figyelmet, egy
séges álláspont kialakítását segítik ©lő.
a, Еиаш?. aajjüiaőt. «й«И tos

*erI* Xl*
о a a t á 1 у

221* XV. Cos
es©- $
sen

15 Ю 62 47*6
5 4 32 24,0
8 6 31 23,3

14 30 21 7 72 54,1
6 4,3

patronáld tanár Q 18 14 10 50 37,4
2 1 2 5 3,7

19 18
9 14
6 11

it2ß£-taook 

osztályfőnök 

KXSg tanácsodé
TtfTí 4*4

párt 2 4 <•*

-

0f?X 1oonkinok
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QBmzoméoübon elmondható, liogy a tanulók тш- 

kárukról - hely coca - a KIS2~t ajknak ós a f cická
tokat adó tanáraiknak ee&aolaak be. Általában as a
tapaastolat, heg? abban as Iskolában, ahol a vág

ott a tanulói köz&aaóa la oe&oőacaabb, a KIS&-munka
ia aegaaabb nsinvonalú,

5/ A doaokratiaaun n»fíEyiivánuláeának; fo^aá.ja 

a nyílt vólmóay, álláofoöloláo bisonyos dolgok 

mellett* As oostályboa, a KlSS-bou /clapasorvcsotl 
azinten/ a tanulók as őkűt érintő hordósaknál Шгт

• kiránduláo-oservosóa,
Qgyoo tanulók aunkálios való viszonya, áráeaóegyek 

kialakítása etb./, viasoat iskolai ssintoa már bá
tortalanok» do itt a vólnaóas/kikóróo sem valóaul

i* и. m. I?. üss- 

o s s i á 1 у ose- %

25 56 30 16 127 95,4
21 26 27 12 86 64,6
13 23 26 14 76 67,1

6 7 И 7 31 23,3

elmondta
osztályban
KISS-ben
luk.oEinteri

V
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XI* XXX* XV. Vmz- 

oasfálj
X.

a no- $
ooa

Lőtt volna,de 
ш aonéte ol 3
patronáld 
tanárról

26 19*00 10 3

3 3 2*3
básirend ki-
alakításáról 6 4*33 21 —

te ol?
tantOSÜttlOttÖl 
tért

teaár-dlék viosoay xoallk 1

10 7,52 53 —

7 3,224

nyilvánítanék véleményt, sort r,a pedagógusok es 

6rÖ@»3«gyek kialakitdaánál - ha noo egyezik an ol- 

képnéléael&keX - háttérbe a sorit;} ák a véleményt 
oondé tanúiét.”

O'iyon tapasztalat ia van, booy lett volna 

vélcnényo a tanúiénak e báziséilé kiölakitáeakOi? én 

© patronáld tanár оаообЗубавк kiváloastáoakor, do 

cm Dondta el, oort ettél r*a tanár-diák vianony

Aa a vóleaéayünte, hegy а ръйафс,шок Шгб-
kopeaaégo as ökot érintő negativ vólotaénytt hatá-
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Iákkal ösenbon.
7/ A küsvetlen demokrácia egyik értelmosáso 

érintettek rée*t veasaok. vagy réasiOS. ЬООУ
Vibetaftk & rávuk vonoikosá dentáaek ; 
és a végre«hajtás ellenárséaőben. Gepasst alkaté, 

hogy a döntések kialafcttáöába általában bevonják a 

tanulókat. A diákok nagy éllmmtéaml «sáliak er-
rél, colkor os 6 javaslatuk, vóleaínyük alapján
alakult ki agy-agy ooetály- Vagy iskolai ssiatU
döntés.

A végrehajtás io sokkol aineaikusebb , lóiké

tól unk« noghatárosott feladatokat kell végrehajtani, 

liv.^gm^ftL.ytMjato'gáásüb
X. IX. III. IV. Оми
osstálf sen

ótkosáe 

Айеров .forma 

kirándulás

1 1 3 2.3
u at2
19 14.2
11 0.2 

11.2 

6 4.9

1
74— m

7 2
9 -

5 9
2

j ut almosáé, 
büntotás
Mß trend
ooorg.c3Gga- 
tartás jegy

6 155 4 —

1 *5<•

1 2 41 *

6 4 10-—
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Jk tanulók vőleraány® alapján 

m lö4 bttfSr ss iskolai tetősek ta~
jfu- <6У'ДЧ| *TL V? A*. J-I, ^gAjjS f-й 'J^'frlÉ«^ Г* • jTVi íjT j ^ Jt Д |£-m jff "'í --Jr* *#» "I |1#^М А.1) .«» A ^Jjí» ’’í й£»ш хешшидо а шш^шЯм* Аз jtlt&tuic xei&orül * 

törültök /étkésés, «lafoserveoeti fo.ma* kirándu
lás, táreoMal munka» jutalaw&Aa, büntetés, Mai- 

гопа, Шш2шер, ecorgalon, magatartás Маг/ maguk- 

Ъ* foglalják a feltétlen Шtelemoon ©léirt véle-* 

mőnykikérés területeit* Вдвое a oogviaecjült minta 

alapján озб-шк igen kevés*
.í“'I. ií i; Л* jMs."*! if дЬ», mMv ir-|i^t HTiHin> Itlrt V~l *m f#r ?УЛ,*Мк ***** * jr« t Л%дгМ» <й* if" Av «.>•% J&ь/ **lteuaban ошоаяшъо» nagy jelent őseget 

tulajdonitőnek a kteoségi asorvtesü tutalmtes- 

nék éo foe^olmesésaok. na abból állapítható meg, 
nagy яешео* rákérneatCloJc# uogy j^sü-íSuOcJ sffi®í 

kell feltétlen figyelembe venni a tanulók véle
ményét ^цу** f a legtöbb válaosöáó a ,:ut almosán és 

a fe£5/Glmi odedtéluaekor való aktiv voloc^-ayállí
tási emelt© ki.

Sfl® liaogsűlyt fektetnek a bássirenct Idclö- 

kitásóban való róoftvótelaek, valamint a vitakör®** 

kén Metátestt&t társának* sást топбйШи *{01згшз tó-
mát vitassunk meg# oai alnder-kit érdekel,
tleetáaott a KXS2~tagök előtt*n
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MU
X* XX* Ш. IV. üss«

ass- Stosstály een

а гг 9 i% оfogyelBd UffiT
tisztségek
betöltése
háslrend
пря^1*1еНт*

yUtelaasao
míb£*a±aÉrtám .
' ’ ** ** * "**■"’* J L yf

esess*S4gy 

vitaköri t&aa, 
kirándulás

1©

16 12»© 

23 17,3
9 6,7

43 32,3

3 4 Ö 

12 2
1
9*»

13 9
3 11 17 1©

2 3 12 9»©
7 3 2© 15,0

2© 13,©
9/ Tát&üÜ$Ommk mindennapi áletduek denokrá- 

c.M;:.ávai kuixiaolaloam 4a? íegalmeatak, boas? ncaak 

bison^os tesülotoken árvoayooül magasabb aislntea« *

2 5
2 a
© 4 10 m

**Vü>nííok щ©1и kiskapuk, ароХуок ©egkex’iilik в áoti&k**
ráciát*« «?ашак mág hibák do vi3ocuóIdcor% «több 

lehetőség lenne a vélemények elmondására, aint 

amennyit kibaasnálnnk.” Ш ш tcnulékra la $©1- 

Imző iskolai estetem. тьш e véleaéz^-ngrilvá* 

nitás alacsony fokát »as adott шшkehely i vese tő 

roses vezetési stílusára vesetik viaoca'i
As Iskolában hirdetett do oeaveáéoitott 

úernokráciárdl olym vélemény boasogeshotő, hogy
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« arra lobot
következtetni, hogy Ытщйв oaot«ltom fisnaállMt 

voltai: a döntések*
тьЬш! égy £ащШтЪ(&1*Ъш1йттЪгШт*п 

Sejaos alánosaméi Így is értélawták» "Oostályuak-
Ьет соей: névleges a demokrácia, oa osztályfőnök
ööot, ni végre kell bogy bejtoufc*«

néM iskolánkban a tanulók nagy ritkáé ssél** 

botnak bele as okot érintő kérdések'be« Sokoaor 

olyar feladatot is meg kell cainálnuoL kötelosően, 

aminek a neve
Sebben e ** jé teaár-éiák viszonyra" hivatkos-

a tcmár-ctlák visaony jé, közvetlen* ott а асюокга- 

iiusus is jó*"
Mist sár arról korább» esó volt# a tanulók 

siKét kdsöaaóeoilíaen - рШШ тз РдаШЙЕЯ&ИЙ: 

/••.okban ~ bátrai óla ok daaokratlkue jogaikkal* kötő* 

loaettsógcikkel. Söbbségük égy vélekedik, bogy as 

osztályközösség demokráciája általában jé, őo 

olyan véloCqyt is »méták* bogy oóg előfordul* 

egyéni érdekek a közösségi érdekek elé**№
kerülnek*

Hagy вШшёв volna an óróeitegyeztetáer©, a 

közösségi érdekek oloÓbbaégénok nég tudatosabb
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toónyoaitdodre. № iskolai diót elekit£öában о 

tanulni WzüQWjQök /о*&Ы2&Ш2&шв&&Вк» Жт*Ш
*

felölő* nmrt sols motbm m adott oostály, KX3S- 

mwwtowt kOföÖssdfífoálottodcl ssiat^e ssa toaoi 

őst lehetővel /pl. alodbb osetAlyokbtm/.
10/ А о socially to üaaokrácia "olyen politi

cal зяо&гамр* eoelybon а ЬаШШ aß flgtai odp ke«

diktats Ja örvényesül.
A teouldk völcndnyo täinyoa&m aeoeßyesd 

о fenti tévesükkel. fl.« «Olyan 4«шМв1а, okol

о el: előtt © munkáooostély érűekeinok - utócfololu.“ 

«Olyan adphotalos, cnoly о ssooinUsmast építi",
Ma osooiolissuö somlisQöd osstrUya* а rnmfcáaoos-

odet’Ol együtt beeső aog döntéseit, válásétJa ше 

Vűcűtőit»» we Öaaokráclo érvényesülése о dsooío- 

lista noradk köséti."
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В Q f e t1 о s á a

utóbbi'SS, ? '*0r"i*№“i’'

időben a tantestületekben óoarovohotőon positiv 

irányú fejlődés iopasstalhaté as iskolai diet dc- 

aokratisouoa terülő tán. Ennek legfőbb bizonyítéka 

a váltósé vésőtől stilus, amoty as iskolai áletot 

árintő legfontosabb kérdésekben a nevelőtestület

Aa iakolavosöt ők, párttitkárok, pártesoport

sétái: ás a beosztott novolők véleménye alapján el
mondható , hogy legtöbb 2ш1усп a podaßdguaoli kesde-
aányoso kásás ágára, öntevékenységére és e kollek
tiv bölcsesség elvére alaposnak,

A szakmai ímmkokösösségek bevonása a vosstői 
feladatok ellátásába raa már ronda soros, évről évre
szélesebb körűvé válik, A munkaközösségek vosetoi-
nek ős iskolák többségében Javaslattevő, oaervoső 

ás bizonyos mértékben ollonőraő ssoropo ven* mely 

nagymértékben hozzájárul, elősegíti a közös felada
tok megoldását.

fejleszthető as intézményt közösségek deeokretikuo 

ofv/oásm Ipuláoo nélkül, о es iskola ffllndm egyes
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dekában, lm vm boloaséláai, vélesaonposésí, ese
temként döntési joea a s*gv«lé«ftáeb&# Bmék alap- 

vető feltétele as oktatásirányítás ráesőről a aoo- 

felelő hatáskörök, Jofíöűítváayok kialakítás a, ko
difikálása, do as csak keret lobot, tartoloosoL 

»«ТА jao#?t81tds© 

z*a, vésőt ökre vár.
As iskolai dODOkrácia kltei\. ©öntése, ogées- 

öáfíos funkcionálása asért is kiemelkedő ^©loatőaé-

«dessokréeiááe® sollet t es a legföntosebt «modell«. 
A fiatal a deookratlkuo fcSsSseégben Ismerkedhet 
mos a osociolista demokrácia elemeivel, itt vál
hat kisebb és nassebb kdoöeségért termi akard 

feltétté*
As iskolák, íatásméasrek életében a daraokra* 

tismus kiboatekosáséhok fontos feltétele és moyha* 

tárosé tényező© a vosoto sserséayc. Csak as a vé
sőt и képes - többek k&oBtt - ssinvoncüasoa evo-

a feleléseégválleüás, a végrehajtás esHívcmalos

itaposolatteapeatá ás -tárté képesséc nélkül vieaoat 

a Ugróbb koncepció om bírhat aoaeéoité erével.
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SeroSesotoaon vámolt problémák io* Эш nindo~
nütt G^fosmán élnek a iQhetéoéfíckkoX
Iák vonatéi, s© a novaiak* irobláae, bee? egy** 

homokén non a aevoléteatUloti Q^éttöönaoikodün 

csatornáin kereostül valéoitja шз olkópaoléooit a
>♦ A

sóik - a föltétlenül esUkeógoenél több - direkt!«* 

vo is*
a

vezeték, bacma a vmwtotMt dolga. athes - mint ши 

ütöttük * váltatatai, ^avitenl Ш о testületi 
l&fbroáeláe tevékenységen* A kollektíva tagjaim* 

tmms$Mk kell m Iskolai kÖaSoség átfogd problé
máit* tudatok kall9 hogy o! sálért tttrténlk*

A voaotéűi atiluobea a funkciók gyakorlásá
nak, a föladatok éo a módszerük kiválaastáoánok 

é© alkalaonyaáüalí kögyoaoa tükrénödik* A fcoreeerü, 
deoDkraiikua vonaton zoédösorét végül io a gyakor-

imgy necgyéto, novaié funkcióval biötonitsák о
pedagógusok képooségoiiiokt allsoté vágyainak ki—

/Olyan toposDt&L&t io von, bogy teák 

o© utasító hang lehet orefcaányro vocoté*/ Seo eda-
dón esetben ismerik föl, кош a vesotűl tevékeny*-

■: ■
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oég legfőbb eszköze аз un* "cselekedteiéa", vagy
is minden tevékenységével cselekvésre ösztönözzön.

Az intézményekre, aa iskolákra is érvényes 

as a megállapít ás, mis a er int "a socialist a de
mokrácia érvényesülésének eddigi eredményeivel 
nem lehetünk megelégedve. Gondoskodni kell orréi, 

hogy fórumai rendeltetésüknek megfelelően, tar
talmason működjenek.

Minden munkahelyen növekedjék a dolgosék 

részvétele as ügyek intézésében, és es egyaránt 
terjedjen ki a véleményesésre, a javaslattételre, 

as ellenőrzésre és a döntésekre is. A vezetők 

fordítsanak nagyobb gondot a tájékoztatásra, tá
maszkod janak a dolgozók, a közösség véleményére, 

/10/javaslataira."
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BefejeséeUl tisatelettol im&s&arJi-

áunktusnak és ér* Gorgoly Jené egyotomi 
adj unktasaak a tomaválaostáshoe nyújtott

a neveléstudományok kandidátusának a 

dolgosat megírásának tudományos irányí
tását, dr* líoncs Jánosnak, a megyei 
pártbisottság titkárának, a neveléstu
dományok kandidátusának, egyetemi

*

dr* Sebe Jánosnak, a megyei pártbiaott- 

ság Ш vezetőjének, osintán munkehelyi 
vezetésnek as elvi, gyakorlati segítsé
gét, valamint Vántua Istvánná kolloga-
nőmok a scakmai, irdayatttaté tanácsait*
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6/ Мш&ЗДгб! Ш/к/шк kellett bmzémlmи5? 

/Sorold fel okot if

1/ Helyek ások m tűkul«ú, /ooat&y/ élettel kep» 

cuolatoö kérdések, шзоЛу oktel tepcooiattom« 

a, a vólaaéayed «UwMii
** as CtöstáXybaö*#**#*•#***♦#*•*•#*##***•« 

• a i..v-Sk—bOLí#•«*•••••••••»*••••«••• •«**«#

- iskolai aztnton
o. lőtt volna véleményed, de ш xaondted töt
o, miért fitt mondtad el?

0/ aelffeíe asoli a tóraásek, a.»iyok oiaantáselsor
eeertnted feltétlenül ft^/olcsb© tell vonni a 

tanulók véleményét ia?
/Sorold föl ásókat!/
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01 © 4élm3Úщш

в/ A tároGclalnun!: oteúmnapl életének dcoolsrá- 

сlábáról?
о. ; 4

Ъ/ Ас iskolában hirdetett #0 sc^v&iéeiiött do* 

mfcráciárdl?

e/ As oaBtályköstteede deraokrác iájából?

C.

1/ Bit értess! 

a* 0шокгйс1аа«

Ъ. asocialista daaoksáoián ft

o. ümaokmtilim oeatrcülssavuxm«

d. Iskolai detaokráclám

2/ BeUlelö hogyan voameli wém®t ш Iskolai munka 

o&eMoStioa /ВШЕ» KX32 *tW?




