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1. A családi ég аз iskolai leválásról általába»

nokaink basánk jövendő állmupolcárai ás a világ polgárai• 

Ok torontik najd a törtánelnot. Gyermokoiiak - jövő dő

пак. A ni <^огао?:о1пкп©к fedhetetlen átlagpolgárokká, já 

apákká ás anyákká kell mvolkodniök. De Bég аз nindons
a mi öroGsá^link. A helyes novoláo a ni boldog

örökségünket jelenti, a rosso novoláo a ni leendő bána
tunk, Uönnyhullatásunk, a ni vétkünk nős .bőreidről
bon, basánk ollon." /1/

В fontos raakarenkói idáaotot values ton a bovocotő гётз
onoly e családi és iskolai nevelésen 

túl a tároödoloia novoláo iránti felelősségét is jolanti. 

KLsősorban is a kövotkeaőkro irányítjuk a figyelmünkett 
Лз iskolai növelés funkció vált osása aaoknak a gaadasáijfr- 

társadalnd váltosásoknak а ssükségösarU követkesnényo, 
глоХуок a saooialiamus építése során végbemnnok. Аз isko
lai ás általában aindonfüjta novoláo társadalomiak! tó Iia- 

táoa a fejlett ssociallsnuo ápitáoánok idején aindoa ko
rábbi korosabbon képest ugrásозагйеп хло&аб.

□Ottójául,
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Аз iskola ás a társadalom viosonyában változatlanul fenn
áll ugyan аз utóbbi oloodlogoo oQchatároaó osorape, do
iokola visszahatása a társadalomra agyra erőtől^ >bb óo
£Ünd szélesebb körű* A társadalmi nővelőhatások rondosoró-

ssabályoaáera, ü ш oslnto elkópaolhotet- 

lenta tekintélyes ós hossáórto iskolát igényel. Olyan is
kolát, amely pormauonsen képes a változó körülmónyekhea i- 

jaaodóon irányítani a családot, aaon korooatül aa ogó
mobilitás optiiaálistársadalmat, a társadalmi

A társadalmi mobil!sáoió, a tároadalrai rétegek ogóaseóges

rekvóoüak, bogy аз egyes omber bolyót a társadalomban no 

környezete, asUlotóoánok holyо ős asükobb ssooiália viozo-

magosetáeban. As iskolai novolóobon, ssonólyleócfojleaatós-

foUaraorávét éa gondosáoát kell olÓrni. A tehetséget -
talmát gpedagltva - поя általában, liánon valamirevaló tehet

ik аз intellektuális,item, óoaógkónt kell kifeji

osztásban a fizikai termelőmunka éa a esellend munka a tár-

beosUlósói a onoil 
kell omolni.
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egyformán, telTOtedgülraek mggolQlőon kapcsolódjanak be о 

társadalmi nrnikomgoest ásba •
As órtelaisdgiok gyermekeinél is as legyon a jollomó, hogy 

аз intoll aktuálioan táhetedgohek as árt ölmi sági pályán, a
"jonuálioan tolietadgosok viosont a tcrmaldabor vegyenek rósst.

loktuáliean tohotsdgaook аз drtolmiodgi pályákon, a manuáli
san tehetségesek pediß a t ermolámunkában holy ез ködjén ok el, 

"lapjainkban aa ilyen .jellegű munkaváltás mdrtdko a folndtt-
körbon lelassult, non mondható tömogosmek.
A saooialiote viszonyok fejlesntdse, egyben a társadalmi do-

As iskolának mgy озогоро van, hogy dies konfliktuook nol- 

Icül válásul jón inog a társadalmi rdtogak kösötti ogd ssodgos 

mozgás# Ennek alapfeltétele, hogy аз iskola ollonsulyosni
tudja s társadalmi kömyesot kulturális ssinvonalában, dlot-
toddjáben, életfelfogásában im még meglévő ktaaabsdgokot, ás 

a savard tdnyesók nálkül tudja kibontokoatatai о toauláif-

a társadalmi raorisaiaegöíPatösra való felkészülés legfőbb alap
jává, segítse elő d társadalmi rétegük közötti ogdossőgos 

, cserélődést.
Аз iskola társadalmi mobilizációt szolgáló működd00 széles 

körű, élő 60 folyamatos kapcsolatokat kíván környozotdvol#

\
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Gist аз ólot-iódet, amelyek meghatároaó oserepet Játssaшк
оз iskolába lépő tanulók művelődési előnyeiben, ooólyoi- 

Ьва* indulási külüubűágeibaa, hogy а maga ossküsoivol fcópoo 

lOtjyoa azokat caükkontoni, ás tanulóit valóban diffetrenci- 

ált növelésben tudja résséoittrai. 

loOűeógiáak tiSiStában van a család pótolható.Völ
na*ölési éeloatőaúoévol. üsalád nélkül з® Jelenleg,
Jövőben

a
lohofc felnevelni a jövő nemsoűékst. A család

■ hal ol, coals Jolánt osan átalakul.

rjolyok a családi nevelés pótolhatatlan értékei? 

rtdogyomekkorban a osülók, de különösen as anyu Esély, 
rötottoljeo, mseoUyee kapcsolata a gyermekkel, a róla való 

gondoskodásuk oloTjgodhotetlen föltétele a gyamok savartalem 

kiogyonaulyosott ársalmi ás érteid fejlóááeánok.
A családi kösöooág, a ssülói hás, mint a társadalom logki- 

oobb sajtja tereié esete® gyakorlótere о társadalom visolkedé- 

.»as erkölcsi normák, a
r'

ooolatok kialakulásának, 
пак. A toljos család» 

gyomok van, amelyben a családtagok ssorotlfc egymást, ás fo- 

lolósoágot árosnak

lybon a dolgosó apó., anya, tWb

iránt, amelyben a családi ölet Jól
dyot

sokrétű kapcsolat füs rokonokhoa, barátokhos, laserósökhöc,
dolgosé tagjain káresetül Usemekhes, vállalatokhoz, tán
dalol ás politikai sservosotekhes, sehol máshol под 

roshotó élettapasztalatok, positiv szokások birtokosává to- 

ősi a felnövekvő gyomokot*
f
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A család a valóságos élőt is««
: о 1 á j a , a sokoldalú élotiapasntalatol: gasdag for« 

s^ioa# Ha as iskola, a novolŐintéanángr listása пса agésaül 
ki a családéval, a 

nyodik. Sok példa igasolja, hogy as olyan nevalőint őslény
ben, ahol hosasu időre olosakitják a 

juktél. alakul ki a társadalmi élőtbe való beillőosko-
déo kellő rugaloaosáoa, a osokásrondsser sokoldalúsága#
A családi növelés jelentőségét csak Elég jobban oldhassák as 

Q&yea családokban tapasztalható negativ

vesotnok# Ahhos, hogy a család sikorosen növeljen, a társa
kon len—

nie#

noti kritériumai vannak* црроп olyan fontos kritérium a
азШЛк podagőgial, pssichológiai felkészültsége,

viiágníaoti é snoroto, erkölcsi,

И U n i О t Q
a család együttműködésétől, novolőtovékonységílk összhangján 

tél függ# Bsért as együttműködésért, öossbangárt oloőoorbon 

аз iskola felelős# As iskolát a gyermekekért vállalt fele
lősségű, osakértolmo arra köteles!, és fel is jogosítja, 

hogy megfelelő Dédssorokkol irányítsa a családi novoléot,
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tanácsokat adjon a csülöknek, 6e ha ssükoéges, határesett
• А t

alárendel fejő iskolának, hozma vele együttműködő partne
re, As iskolának le жщ* kell Ijallgatni о ssülok éesrevéte

tart a ssülőkkol.
élet-, hogy аз

г.зб4ja átalakul, iskolával ssaobmi

dói: termőién! egységet is jelentettek, Boss ed ékek sora vá
lasztotta ugyanazt a hivatást, A család ilyen struktúrája

ssabad idejét, alakította életeseményét, sejtette a társa-

többségében mindkét ssülő dolgozik, A család tagjai a tár-
a tradicionális

A család ée az iskola kösött mért újfajta ашакттотШ 

jön létre,
nevelésében, de bioonyos feladatokat már шт tud vállalni, 

osefcot m 1okolátél várja.
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Sénék eltöltést. Bessüktlltok a család lohet6«ég«& a
» a

' dáere mlá falháesi tóéban Is. Aa iskola viszont oaekot a 

feladatokat csal: цву tudj о ellátni, ha a kOvetotoSnyrond-

A skolasztika által mgmerevitett kultúrát a terzaássettudo-

ш nec^oroőkoí^itetto. lapjainkban a tudoíjá^oö-iochnikai

Isjaretfoltolnosá iskola.
A tudomány ás a technológia orca ávtisadosikónt majujul. А ha-

elégszik ia©g о nenaedékváltás által diktáltXadás többé
teapdml# Sokan

аз Iskolában kiképesték Ókat. Araire

lolkoenl,

Icába lápé álét© során többosör át kell alakítania
oostorsáöát, do Ízlését ás világképét is. Ol^an iskolákat

nők*
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fcffoáelé-cobbenásr« végletekig vitt speciálisáéiő volt ac
ipari forradalom válássá. Ш a megoldás többé n® elégíthet

A könyvvitel és adatfelúoloosáo ssellomi robotját inkább a

bevető, belőlük uj öoosofílecésofcet kiolvasó
sárhatjuk többéA3 iskolát

aé. A lakosság a fejlett 

mosatási cikkekre éhes. A termelés mennyiségi növelésénél 
fontosabbá válhat a jő társadalmi kösérsot bistositáoa.

ősapán a fo-

írül tűm érteid és érsolni integrációját.

ta. Baért as iskolábajérők többségének csak alacsony esin~
elogendo а то»többévonal« műveltséget nyújtott,

vá, további nüvelteégépitás 

ionie kell a távolságot a közgondolkodás és a kor légid, vá-
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b'üoekérdés© as oktatás farradalrtí. átalakítása* 

23pU0&jUük vásáriéért éko is ettél függ ж fa1, ho gy milyen
* •

туопШ. а kornak nogfolelé pedagógiai tevékenység#
t

uj
TiQVöléol és oktatási torvok. As általános iskolai nevelés
és oktatás törve as általánoo iskola célja íaogfogalmaáeá- 

hon Így irs
jellesaső erkölcsi

megbecsülését, a közösségiés aslisiauöt, a

gát#« /2/
Sttndast as addigiaknál ibb osinvomlon és nagyobb ha~

Аз egéss erőségben fölgyorsult аз urbonisáciés folyamot#
A lakosság egyre nagyobb réssé kerül városi körüliaésiyok kö
zé, a belül né a lakételopaken élék As ur- 

, mindenekelőtt а
догвмк életébe# Positiv jellegű változás, hogy gazdagabb,

látóköre, kényelmesebbé válik as életük,tágabb a
kulturáltabbá lakásviszonyaik. Во érezhetjük as urbmiisáoié
negativ hatását is# Korlátozottabbak a gyerokok bisonyos
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A szabadidő spontán oltóit©эзго egyre kevesebb lehetőség
vau. A városi gyoriaekkÖsööűógQk folsainoo óbbak, olykor
esélyesek /pl. golórik/, а
dk barátait, aohasebbon tudják befolyásolni a gyarmQkköaíía-
ségek életét. Aa iskolának gondoskodnia kell az említett
JtífO ШШ Я€@01аШ№ГО 1#

A koL*auaikáoióű forradalom is napjaink jelensége. A tslovi- 

sió, a rádió as otthonok fcors^lszotoo tartozékai lottok. Jo-
A sajtó, a bdnyvtárlazító« a mozilátogató fiatalok

\\v.-n:/or. hossáfórhotő as érd©klődcic számára. A tanagkoimauni-»
Icáciő sok információt kösvotit. Ebből a fergeteges áramlat«

öül hatnak saeraélyiaágíikre. As iskolának tudomást kell 
Ml arról a jelenségről, vállalni kell a külünbdaő hely
ről ssersett ismeretek olyan rondosзаőt, feldolgozását, hogy 

azok nevelő hatásúvá váljanak.

érdeke között nincs ellentét. Beért a növelés tartalmát és 

célját a kösös érdek fejezi ki. Ebből következik, hogy ß nö
velési célok elérés© nemcsak a társadalom, honen Q család
éa es ©gyén ©gyetшов érdek©* Ennek ellenére előfordul, hogy
a család ж azonosítja magát аз iskola elveivel, sőt aszol
oil ©atétoo nevelési gyakorlatot folytat.
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аба obijánál: kell tekintenünk# Est a föladatát паса ruhás
hatja át a családra# A család som vonhatja ki magát as alól 
a kötoloosóg alól, íiogy bistositjo аз iskolai oktató-novoló 

támogatását а otthoni tanulása foltétoloinok
"icgt or out б a ó v ol, figyel oomol kisás* jo elómno tolót, ollonó-
Пззе munkáját# A család föladata oson kívül, how olőká-

Аз iskola oson a táron csupán nQ&oróoitheti a család törők- 

vésőit, do semmiképpen holyettoaithoti őst# A novaiéul
agyoóg kialakítása torán аз iskola föladata аз, hogy osülói

sokon, fogadó órákon mogiamartosao a saíílókkol a novoláo 

céljait, oóássoroit ás nogt 
oi ogyüttiatiködóo folt át elolt. Ha tohát as iskola kommunista 

erkölcsro ás kolloktiv ársásro nevel, a család aon novolliot 

kispolgári erkölcsre ás Bnsésre, mórt a gyormok képmutatóvá, 
kétarcúvá válik# A 

bon mondarak, do Igazság as is, amit as iskolában hall. 

Bőért fontos, hogy a kottó egybohangsó óo egyértelmű logyon#

as is,

Aa iskolával osombon támasztott uj kíivotolaányok

jalentkésnék a hagyományos föladatok mollott uj Igény ok# 

Esők a követelményok ©1választhatótIonok, as adott korosak
aktuális társadalmi viszonyaitól, a hatalmon lóvó osztály

társadalomra vonatkozó órdokoitol, eszményóitól#
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X&r van
viszonyai között is jelentkeeaelc olyan uj követelőnyök
iskolával saacaben, amelyek bővítik, módosítják osereput, 

funkoiőit. erkölcsi
elméleti és gyakorlati problémájával foglalkozom.•>/

v i
időssakában szükséges ma»si®ta-l®Uai3ta világnézet és

oialista erkölcs • tantervűken ae^határosott • követoliaányo-

• kérdőíves fölmérések alapján,

- pedagógusokkal és szülőkkel végsett Interjúk alapján,
bogy mikor, hol, bolyán és sível lobot segíteni, fejlesztő»

és gya-ni a filozófiai és pedagógiai előélet

korlat ■

leljenek
mielőbbi

éaénQkm

X»
нвтньйяаА SAirULOlFJIJSÁG 11ARXIУХА-ЛНЗХ131S2A VILÁGIJÓIvW-OAI

1« A világnézet fogalma, sserkeaete és elvei

dnlu oleméoét nég пои végezte el a marxista filozófia.
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A !iaüi}fúlo kösbaasnálatbim lévő definioék általában loogy- 

öaorüaitvo vázolják fel a világításét fogalmának bonyolult 

struktúráját* Például a Filozófiai Pasikon 03erintna világ*» 

néaet a világról, as embert környeső terméaaeti és társadal
mi jelenségekről alkotott nézetek és elképzeléaek 

re". /3/ Sa a definíció - a logika nyalván ssélva - egyszer
re túl tág éo túl szűk, Tág azért, mórt néseteink és képso-
tóink mindenkor a világra, as objektiv termáezoti éa tár
dalol valéságra vonatkosnak, raégsiacs mindegyiküknek világ
osat! jellege, fontossága, jelenté«hangsúlya* Uásrászt túl 

isök © fenti definíció* A világnézetet as ártólai jellegű 

világképre korlátossá, tebát 

amelyet a raegismerés során a világról ás orrnak jelenségei
ről alkotunk* Pedig tapasztalataink szerint, a világnézet és 

a tevékenység között szoros kapcsolat van*
A világnézeti kérdések éppen mint kérdések, azért állnak é- 

les viták középpontjában, mórt megválaszolásuk módja össze
függésben van as emberi cselekvés, a társadalmi tevékenység 

-Íjaival és tartalmával, az egyén osztályéváokóvói. Аз u- 

tébbi időben e пазкеista filozófia és pedagógiai átívelői i- 

■ jyekeatek alkotó mádon teljes bonyolultságában meghatárosai 
a világnézet fogalmát, LogalapvotŐbb kérdés a lét éo tudat 

viszonyának kérdése, továbbá, hogy a világ anyagi vagy szel
lőm! jellegű* HL a viszony lét éo tudat, anyag éo szollem 

kösött? Melyik elsődleges, melyik a leszármazott, a másod

on elméleti elképzelésre,

A

lét vagy a tudat az elsődleges. Vagy a lét határos^ meg il
U I
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kadetot, vagy a tudat a létet. így áll előttünk a materit >-
llsaua ég Idealismus. mint alapvető világnézeti irányzatok*
A világcéget alapvető kérdésének másik oldala аз, hogy noy- 

iouerhotő-e a világ, hogy objektiv igazságok lehetnek-« sm 

emberek képsetoi és fogalmai, vagy pedig a világ
emberek nősétől nem tartolmsshatnak objek

tív igazságot. A filozófiai raetorielisrau* *3t vallja, hogy 

a világ megismerhető, 0 as emberek képleteikben és fogalma
ikban ki tudják fejesni аз objektiv igazságot* Sok idealis
ta flloséfuo tagadja est, őket agnosztikusoknak nevessük* 

3gyee idealisták pedig, közöttük is as élenjárd Hegel, olio-

misztifikálják megát a megismerési folyamatot, amelyet as
"abszolút
mk.
A dualisnus szavakban elitéli a mterialismst és as idea
lizmust, аз alábbi érveléssel» A lét és a tudat alapvető 

szubsztancia, tapasatolataink sserint feltétlen össsetar- 

tозшк, nincs értelme tehát elsődlegességüket vitatni. Fel- 

‘jaesnálják a modem polcén filozófia fenomenolőgiának ér
veit, miszerint nincs tudat lét nélkül, nines lét tudat 

yjlUUlm Бз аз ingadozás a két világnézet küsőtt nem hoc lét
re újat, hanem аз ШвШшвЬв torkollik, a vallásos világné
zet védelseaésének filoséfiája*
A szocialista országok pedagógiai kutatóinak IV. Staneetküei 

Konferenciája - Budapest, 1901. november 24-27. - IV. гззок-
oiétaéoén в világnézeti nevelés nyitottabb felfogása már о 

vllíenéaet focQlnának uzsora msbatároaáoáben io megnu-
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tatkozott* árdekos, hogy több olóro me&Mlddtt irásoa Ъо-
azámoló agymástól függetlenül, de egymással teljeses mgo-

igy Z* Syrychtr, A# Vasilesou, c Soviets úo Pedagogic fő
szerkesztője le 3* f* Lihncsov, a 3SU rodogógiai Tudományos 

iL&adómla b’sztétikai nevelési Kutat! Intézetének Igazgatója* 

Ла utóbbi referátumból íöócvgí HA fiatalok vilá&nósetót sen 

lehet úgy meghatározni, hogy a sásotok óo a meggyőződések 

rendese*©**. A világnézet valójában a tudoiuányos nőset ok és 

noí^yósódlaok rondssorluok olyan organikus egysége, amolyck- 

hoz érzelmek, emocionális élmények, akarati törekvések kap- 

Bzért @ világnézet alakítása пш tisztán a tu- 

datformálás folyamata, Ilonon egyben as érzőinek ás akarati 
tányérjuk nevelése is". /4/
Számos felszólalásban kapott hangot as a felfogás is, hogy 

a világnézeti novellának fokozottan figyel
játos igényeit, órdeklódósét, biztosítani boll 

«3 önálló tanulói munka Is az őszinte dialógus lehetőségé*, 

iXkalYxiW' i kall a modern technika kínálta uj eszközöket.
A szekcióuléneken a jolsott általános tendenciák nollott

Caoládnak««<

kall vonni
a tanulók

T lőrét Rio chart e csókáié aljáké plenáris záróUllsen tartott 

beszámolójában kieneltoe "a fölszólalók a világnézeti 
lóst egységesen a marscista-loninista világoézet kialakítása
ként ártolnostók# Fontosnak tartották, hogy a speciális vi
lágnézeti tárgyak jól megválogatott alapvető ismorotekot 

tudatosítsanak összhangban a párt politikájával... Bgyeégoo
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volt a vélemény abban la, hogy oktat ás шйшак realizmust, 

és megalapozott optimizmust kell sugároznia, de a aohéssé- 

gokra ie föl kell bivni a figyelmet. lieg kell értetnünk a 

tanulókkal, hogy a saooialinmus a am mantes a konfliktusok
tól és problémáktól**. Végül egységes volt m állásfoglalás 

usual knpaeolatben is, hogy as inporialismua politikájával 
és ideológiájával való aseabeaállásuakat namoook deklarálni 
felit Ígységes fellépésre van szükség*w /3/
A kcűifaroncián teljes egyetértés volt abban, liogy a világné
zeti növelést alapvető joIontőcJgü feladatnak tekintjük a 

szocialista országok nevelő-oktató munkájában, lskclorend- 

zűrében. A világnézeti nevelés átfogó feladat, dőlja, fel
adatai áthatják a nevelési őe oktatási tevékenység egéaaét, 
ííögiautatkosott a törekvés valamennyi ország neaseti boszámo- 

lojábun ős hozzászólásaiban, begy fölépítsék a világnézeti 
2íöv Д0з struktúráját, logikus rendszerét. Így jegyzés meg, 
kegy Ш&уаг országon a Magyar ffudományos Akadémia - a :»üvol6- 

dáui iüuisstórium felkérésére - kidolgozta ast a műveltség- 

koncepciót, amely as ezredforduló iskolarendszerében jut 

gajd érvényre. За a műveltségkor^ opció nagyon határesettan 

foglal állást abban, hogy a tanulók a természetre, a társa
dalomra és аз emberre vonatkosó tények, ismeretek alapján
fogalmazzanak meg és ennek alapján alakit sít. ak ki ragukban 

diai old: i кия és történelmi .terialieta világnézetet. A vi
lágnézet ilyen értelemben as egéss müveitségkonoepoeió
rendező elvekért jelentkezik.
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A világnézeti növelés kionolt jelentőségéből következik, hogy 

as elvek, amelyekre a világnézeti nevelés épül,

valóéitáoo as ogőss társadalom i^syo* A taaulóif^aoá, yxt a tár
sadalom valamennyi tényezője hűt* В hatások ojy réssé ellent-

»

rek dolgosnak együtt# és a rendsser híveinek is különböző e 

vilácnáseti tudatossága.
iskola által könvötitott, a

alapjait szolgáló ismeretek játssamk szerepet a világnésot
alakulásában, hónára sokfolől msámasó, zsákosán ollenorishötő

kívül egy sor érzőim! tenyoső, шз&у

аЗк, kösisüvolődésl lstősaaények részéről nyújtott osstétikai

a tő-
nyeaőket is figyelembovévo érje el, hogy lainű több olyan fia
tal hagyja el as iskolát, akikben о rior:2isnuo-leninisnus 003- 

saÜ valóban cselekvést motiváló erőkké váltak. 83 аз iskolák 

trtaönleges felelősségei orientálás a 

tókeire, ásóknak elfogadtatása о fiatalokkal.

hogy a fiatalokat a marzisiaus-leninisauG ssolleraóben kívánja
•levelűi.
Egyik téves felfogás, amly a társadalom mi, sok vonetkoaás-

& jelen valóságát
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látás elérhetőnek, 
elérésére n

ik reprodukálásán felüli

még irreális - bár igen vonod - célokat kíván olémi, figyel* 

mm kívül hagyja a reális valéság oilmitnondáoait • A téves 

németektől elhatárolva masunkat valljuk, hogy a konkrét prob
lémákat сшк konkrét csínt on lehet m/joltad. fJnoeiolíotn ±o-
koláoknak a világnéset vonatkozásában úgy lehet Se kell oeg-

vitába азálInak © távon németekkel, konkrét válaemt 
QÜ7Q a fiatalok által felvetett problémákra*

2. A világnézeti nevelés intésnényrond snore

Ла oktatási intéantényokben fontos sseropet játoaamk a nevo- 

lő-oktaté munkát irányító dokuoentuzsok, amelyek kömül a les- 

1 é: jegesebbek а programok, tant orvok éo nevelési tervek* ..Lá
mánkban as utébbi években bevehetett nevelési és oktatási

olusokküa höeonléan a mr^iamue—lcnalnis—
та alapján hat árost ák meg* Ebből adódóan világnéaotünk át
hatja os oktaté-novelő munka oqűbz folyamtái* Aa általános 

iskolák óéiját as Alapelvek igy határossá magi 
nAs általános iskola célja, hogy mgalapomaa a oaooialieta

ssesélyieégének аз ismeret, világnéset, magatartás egy-
ségében tört éné IdLalaícitását**’ /6/ 3 mondatban, amely lénye
gét tekintve aás iskolatípusok részére készített alapélvok- 

boa is szerepel, tühröaődtk as a felfogásunk és szándékunk, 
hogy as iskolában tanított ismeretek világnézetté szerveződ-



- 20 -

jenek, hogy os a világnóset a .tartási ibály©3Ó no ti*»

о 3i cot olt ok maradnak, nea ötvösödnek világnáaettá, amely nog-
rotort о aaemlóloti ssinton ás non befolyásolja a magatartást*

отк аз isnjorotek ösgseseóge, honom a magatartás ssabályosója 

is, továbbá a vllágnáset alakításában nemcsak аз ismeretek 

játszanak sseropet, hanau a tanulók esolekvóa utján osersett
ЖШяЮзб tapoostalotai. A ginnásiuai Alapélvök őst Így rög-
aiti} a giranásiura togyo tudatosad tanulóiban a dialektikus ós 

itorialisto vildgnóset alapjait, olyan módon, bogy
a

tudományos világnósethoi;* A soakkösápiokolák áa a osotoaunkáo- 

Itópsó iskolák róssóre kóosült Alapolvok hangsúlyossá, bogy a

üasseföggó föladatok játssamk vosetóoseropöt*
A tantorvainkban valamennyi tantárgy tanításának cólkitüsóooi 
kibontják ast a játos világnósoti tartalmat, aoolyot

tani tendenciát rövidem a kövotlrosőkbon látjuk* As iskolába 

lópó gyomok már ssáraos egyedi tapasstáláttál, kápsettel roa- 

dolkosik a tomósaetról óa a társadalomról, аз еиЪогокгб!#
libben nagy ssorepot játesik a családi nevelés, óvodai nevelés
óo n'óvokosik a komunikáció азогоре# 3 kópaetek tartalma, 

sainvonala, mélysége igen kilidnböao, felületоsok, ook-
озог meglepően órettok*
Аз iskola feladata, bogy a tanulókat a dolgok lényeges eleme«*

sóra novoljók, bogy IdLalakitsákinok ki omoló oóro, feli
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ЪшшШс a dolgokról, jelenségekről a fogalmakat# А kezdetben
ólet

fogalmkká fejleszthetek, ;ben állandóan töröködül kell a

It lo# így fejlődik a gondolkodó képesség, auely lehe
tővé toesi világnézeti szempontból fontos ártókok, kategóri
ák, össsefüggósek megértését* Közben természetesen növök szó
nok a tanulók társadalmi tapasatalatai, és növekszik közálo- 

ti árúékiódóm!к is. Minden ólatkorban óvakodni кoil attól, 

hogy ólotkori sajátosságokra hivatkozva no jussanak ol lóuyo- 

goo v Hágná no ti következtetésekhez, do 

hogy a tanulók olyan világnézetet hangoztassanak, шаеХу mö
gött nincs tartalon#
A világnézeti növelés szervezett folyamaté аз óvodában kezdő
dik. Ebben аз álét kor ban aár reálisan tűzhetjük ki ás való
síthatjuk nog azt a oólt, hogy a 

való tájékozottsága a valóságnak megfelelő legyen, bogy kia-

attól is,

пипка jelentőségéről, 

feltárul előttük а пипка fontosoágánaк értelme, felébred bem
er epei as

sok már sok mindent tudnak аз

iránti tisztelet. Ез a követelménynük а

Аз általános iskola alsó tagozatában a gyermek elképzelései, 

Modelnoi valóságos létezést tulajdonítanak a nenlátoző sze
mélyeknek ás dolgoknak /boszorkány, ördög, angyalok, IcLeór-

folisnarik аз irroalitást, s a fölső tagozatban a törné az otro
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ба társadalorwD vonatkozó, tudományoson igasolt, koresarü

resik raindoimek a miértjét, okát ás kísérletekkel bizonyít
ják állításaikat*
A kosépíokoláfe IV. osztályában cpocialis föladatokat old иес

ján alakítható ki hiteles válása.

3. A világnésoti nevolás lehetősén©! as általános Is
kolai tantárgyakban

A világnézeti nevelés iskolarendszerünkben a mgyar nyelv ás 

irodalom és a történelem tantárgyak osclgálják a leghatéko
nyabban. Baárt a kát tantárgynál részleteseidben, a többi
tárgynál csak váz latosan fej tea ki, hogy mennyire szolgálják
a Dand.sta-lűiilnista világnézetre nevelést.

öooso. Шйyar gyorsa okok életének összevetés© más népek gyer
ekeinek életével. Régi és ml életmód különbségeinek éssre-

vétetáso. nemzeti- és szocialista iinnepalcról veié mgenléfce-
zós. Hagy felfedezőkkel, utasokkal, történelmi sseaélyáségcl:-
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По11©пак td,válé dolgoaélaréX és mgértik, bogy nálunk as 

bort munkája után éMékolik* Küldnböaé olva monyokon koress- 

tfll ©liaélytll © mmka jolontdsége* A közvetett tapasztalatok 

alapján alakul ki a gyermekben a Id-seákmányelás, q dolgo
sé t

fogelmA# Ast is mgértik* iáiért folyik haro szegények éo 

jaodagok kdsött* 2örténeliaUak legkiválóbb egyéniségoirdl ol
vasnak* A oaomlvények ságit or ok mgérteni, Hogy nagy ©tábor 

csak as lobot, aki a népért ál és a eaabadoágéri küad* A 2m- 

rjasswrotet elmélyítését is ssolgálják és as elnyernék ellőni 
kUadolenre szólítanak föl. A fölad tagosaiban a tárnáénak 

alaposan mg kall tanórai о ás birtokolnia anyanyelvát, föl' 
losaéget koll árosai© bolyon baasnáiatáárt? Látnia kell, bogy 

as anyemyelv somsat linket öossoköto kapocs, mly elválását, d© 

dooso is köt uáo népekkel• Ki emelésre kerül a ayolvaok a va
lóság megismerésében betöltött 

jelenségek kösötti összefüggést. A különböző irodalmi müvek* 

népköltészeti alkotások, iomrotterjOGötő Írások, vorook ogy-

« jOgiOLJOrik Ü nj/0'iVÍ

jak a tormásét re ás társadalomra vonatkozó iomrotoikot* éo 

hozzájárulnak a szocialista hazaszeretet és proletár laterna- 

□ ХошИзошз óláé lyitéséhoa.

Eörténelera

Аз általános iskola alsó tagozatában tanult epizódokkal ká
sáit étik old a történelem rondssares oktatását* Itt még пш
lelioisógea a különálló történőtöket ogybefüsni* mórt hiány
aik аз ok-okosati összefüggés. Se a történelmi opisédoL al-
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üalmaaak orré, bagy Qleai fokon 

torielianueaak a társadalmi formák váltoedsáról, a társadalmi 
loj'ivdéörul 3301(5 А еуотокаЗйнт kialakíthatók es
laai fogalmak, kúpotok аз osztály báróról, a forradalmakról éo 

ások j elei itéséfíérdl« Bámemiyiro is ogysserüek ebben аз diót» 

озакаазЪал а tanuJ.dk történeti képestéi és fogalmi, harool-
itikusaá váláaa ellen* A történelmi alalcofc-

uk a történelmi

mm!: kell esek
2?úl konkrét, ssinoa, sokoldalú képet kell о ayermafeok olé tár
nunk#
Аз általán® iskola feled tagoaatábEm és a középiskolában el
kell iiélyitatáink a gyermekekben
képsotokoi, fogol .«ka». Konkrét történelmi anyagon keroontlll 
ki kell alakítanunk boonülc a termelőerők és termelési visso- 

:jyokí a termelési add fogalmát, meg kell taxüiammk, hogy Q 

társadalmi élőt alsója az anyagi termelés módja* Itog troli ér
tetnünk a tanulókkal, hogy a fejlődés folyamán ellentmondás 

lép fel a t omol daruk és a termelési viszonyok között, és os
аз uj

ban jut kifejoaéero, amely forradalomban nyilvánul meg* As ál
talános iskola felad osztály ad ban alapos ténybeli eldkéealtéo 

után öl koll jutniuk a tanulóknak a társadalmi mmteamocosstás.

oontály-as osstályfcaro fogalmának, aoi; koll érteniök

:yor történelem is sok lehatoaé^et ad annak a bemutatására, 
liofíy as emberi társadalom egéss történőt© ши egyéb, mint ooc- 

tulyhorcok törtónote, és hogy аз oastályharo ssUkségeeerüen

1юз*
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A társadalom története, osstlflyharcok történőt о. Ha a törté
női fokozatosan megértett a tasmlékkal в társadalom 

fejlődésének alapvető törvényeit, a tanulók szénára VilágüO
» hogy о kapitalismus bukása saíikeégozerü. Аз oasrtályharc 

történtté estikségssorílséggel vésőt a proietártátus diktatúrát- 

jfhos, a kizsákmányold osztályok telje© felasáraolásáhez ás a 

íj loolalizmua győselnéhes •
A fcössépiefeolai tanulmányok végén a tisonlcét iskolai év folya-

HHnk alapjai 3# tantárgy feladata*

Köntös oiismerőt
A tudományos kutatás aédssarai elsajátít ásának előkéosité- 

• uo0ulaposá«át teasi lehetővé az első te jezatbem* Bá
nóval jtlSc tanítványainkat orra, hogy megfigyeléseiket véges- 
sok tudatosan* Ш összefüggések vissfTÜatáviii arra szoktat
juk éket, hogy korosoék a jelenségeк ok-okosati öoosofüggé
sét. Vitára adnak alkalmat a problér*írnituámőo feladatok.
Az élatnéd, as osokhes tartósé easkfeük, esek fejlődése, 
életükre gyakorolt hatása, mi életmódunk, lakásunk épitko- 
sáoi módjai össaehasonlitva a múltat, érdekes következteté
sek levonására ad lehetőséget*
A világ anyagisáénak vizsgálatánál as agyagok .halmazálla
potát* tulajdonságait, jelleméit megfigyelt etjük, felsorol
ta inuk* liegiomrkednok ás évssakok váltakozásával és аз idő
járás éberre, állatra, sövényre void hatásával*
Foglalkoznak m időfogalommal, sert nélküle ©ma a iársad©- 
lom életét, sou a terűésast jelenségeit nem érthetik oog.
As élő természetről void tanulás esetén jainűen alkaloidjai, 
kirándulásokon megfigyelést és gyűjtőmunkát végesnek as el
mélet előtárna азtáeáro* A családitól tanultak lehetőséget

... t*; .. :■ ■ " ?6 •: . . V’: v . , -
sőt és tovább ne háfegyjék a géíyauoaét*
Hatosat lka

sót

1

fogalmakkal, összefüggésekkel, tételekkel és шок alkolm- 
sáeával ismerkednek* Saját vizsgálataik, tevékenységük alap
ján jutnak el általáaooítáűckhos* Fejlesztjük a tamiléк да- 
lékesetét, szóhasználatát, jelölések, matematikai ÖsssafUö- 
géaek, fogalmak egymá&raápüléeének oégtanitásávol. 
ál kell döntenünk, hogy egy-ogy matematikai kifejezés igas-e 
v&;y hasis, ami helyes Ítéletalkotásra serkenti okét. íg0- 
lessorködnek bisonyitdei nédsaerokkol, о bizonyítás igényük
ké válhat /fithagoraa, Skalas tétel, különbbe képletek l>i- 
sonyitáoa/*
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A valóságból indulunk ki. a környezet tárgyi és азок доту» 
nyiségl viszonyait figyeltetjük nog tanulónkkal« Majd ап 
elvont gondolkodási folyamat orödnényekónt jutnak a ssá- 
mokhon, geometriákon* A ©süveges föladatok adatai ia Mvan
tütatsik к VWflM ■ Ц . . •' - lütar;5 od:;o’: fl MH.HU 1
falu öa a város életére* Föltárjuk népünk törőfcvéaoÉl, o- 
rodrsényeii, ©ml hőssé járul а környeset mélyebb иа«£айаг@- 
sálion, eneretetóhen*

KI kell alaki tani ast a aei?pg.vősódóat, begy a világ anyagi 
természetű

• jeleiiuégoit anyagi okok idézik old,
- a jelenségek ез ember eséaára egyre jobbon ш^шег-

hetük és felhoeanáibatók*
Mcgisnerik oá anyag sserkesetét, tulajdonságait, шшк vál
tozásait. A kísérletek elemnése során о nevelők anon fáro- 
dosmk* ho&j аз ok-okonati Ö8AQfÍtegéeeket a tamilé! . . 
jék fel, mórt igy fejleszthető lényeglátó képességük* A fci- 
eórleteséoen korcsstül vcsotjük Ъе a terűiéb»t a jelenségek 
mgfigyeléoébo. igy a felismerés olyan élményt biztooithot, 
liogy Изотов í ismeretek meghatároaott salatcn oeggyősődóa- aol párosulhatnak.
Biológia
Rengeteg megfigyeld éa öseaehaoenlithato munkára ad lehe
tőséget* íö£4 ős berkednek в tanulók a természet és a növóny- 
aet kölcsörhatásával* A tenaáseetvéüelQsa* a teraéseet sze
retőt áré nevelés elsődleges feladatot képez* öesaehasoa- 
Xithatják a régi és о mí földművelést* Ulogi 
ember kutató tevékenységét óv ашк eredményeit* An élőlé
nyek J6 a környosetíih önerői kapcsolatának, щ alkolmanko- 
das tényének hangsulyonésö és elterjedésük эз armada!, ro
konsági kapcsolat bemutatását segíti* iiöváuyaeti övék из 
éghajlat közti Hess efUggéeelret és különbségeket fed önnel: 
fel* tudatosul, hogy Sünden ©lotjelenség anyaibbon kötött, 
a természetben winden raonog, változik* Bizonyítást nyor$, 
hogy as ember аз állatvilágból ecuükocott ki, és mimen 
caber egyenlő* Kapcsolatot teremtenek as élé és élettelen 
terméssel könött* Kutatók, orvosok, biológusok munkájának 
booeüléee, a betegségek leküzdésére tett tevékenységük is- 
martetéoc* Biológus tanáraink törekvése, hogy mimet) órán 
окжуотзб snarűéletot alakítsanak ki*

elmerhetik аз

Gross nyelv
Nevelőink törekvése, 1 юсу a nyelvet a társadalmi érintke
zés évközéként sajátítsák el tanulóink* Fejlesztik a ta- 

ünoviatunló népe iránti barátság érzését, easel 
аз intomacionaíisnuara nevelést# ügyanent a célt szolgál
ják a tanulói baráti levelezések is* Ssovjotunió iránti 
szerestei elmélyítése Lenin életének eaoraolvényei, a ssov- 
jet úttörők életéből vett példái: is soorgalmannák* Bármely 
tárgykör olvasmányt snoreplői példát mutatnak a bátorságra, 
-.iifoidldosaorQ, hasaoaerototro*

nulókbesn a



1a
 *

A

if d
4»I

4
3

■

■
о

i
о

о
н

я
6

If
n45

л
wa

«г?
?

I4»

'

I
** *g

a I
 I

5 
43

f
В

4
%14»

Ш
I

.0AS

I
?

О
: •

4S 
4-9

I
H

I
Г

3

I
I

■
I

!
I

tsa
i

ca
>

■
:

I
*>

£S
I
 

4»
d

j*
a

T?
43

3
 

a

s
 §

■A 
4»

I 4->

I
i

r-1p
.3

13
I

§
:1

«
c

Я
-p

<

I
V

»

Д4 
£3

О
»

1 1
 f

* 
г

£3
Ш

v
Ш

 «н ©
 *a> о

m
a

t
•*

U
Ш

-P*P
r!

2
!c

4
i

h
 

Я
 SO * i 

О
 

€f 
W

■
'

4
3

:
H

><h
i

«
3
 

J
«

■
>

J
ps4D 

d
s^«s
§4o4ii
4»! r* tp'd

*'_ГЛ|Г 4>

c
■p

s
3

4» 
;4 

r4
Ч& 

a
 

43 
S
 

*W
 

r-
■3
 1

Ic
a

?
 

g
•ФIо

•гз

e
a;

1
 3
 J

l*4
13

<
 

x
*h

'0
 0

Я
 9

m
ffM

H
 

»4» 
11 Q

«
P

n
 a

rS
^H

v?
*

a
m

§
t

1
•д»

I
I

а
и

шО
Я

<
!

rí



- 28 -

Rovarja a korszerű nevelést a ssülok idealista gondolkodása, 
a múltból ittaeradt hamis ismerőtök, it6lotok, vagy a mi 

idei kofelófordiüdua.
A családok túlnyomó többsógát raágsem csők a súlyos ellootmoa-

i Oások jellemzik. As elavult szobások elkopásához, újak aegosi» 

láiKÜtásábos több emberöltő szükséges. Lfégio ook értékes ha
gyományt is бПз a család. A társadalom fojlődósót kövotvo 

c -yro jobbon kibctjtakosuak korosért! vonásai. napjainkban tár-

joktáv őú szubjektív feltételek fejlooctőso, valamint a озШ.61:
segítése a hozzáértőbb 6e tudatosabb gyermoknovelősben.
A cealádosraőny a szocialista család. Saooialista családról 
asonban csak akkor boeaólhetünk, ha a család tagjóinak viiág-

őlotraódja is azonosul о társadalmunk 1x3- 
voiolraonyoivei • Ormok általános megvalósulásáról mőg 

ssőXhotürik. Do már mogfogalmahotunk sok olyan tdLbont akozó vo-

nlsoto, о

*

nevelési föladatait, 

világaőseti 

is. A csalóban végbemenő változás logjellon-

аз№, hogy korszerűen betölt
lül vállalja a mga ssavepót а 

velősben
n о -

зСЬЬ tendenciája аз a folyamat, amolynok során a rági családi
Mowsrehiát, аз alá ás fölérendeltséget a családtagok egyen- 

, а nőnek a férjótői valá függősét аз önkánt vállalt,
érzelmi kapcsolat váltja föl. A család demokratikus fejlődése
no jváltc statja a szülők ős a gyormokok viszonyát is. Aa ol- 

nyomd, аз erő szakos, a t okint őlyolvü növelés holyábe fokoza
tosan a gyermek önálló sBonőlyioőgőnok tiost ölet bon tartása,
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"párbeoséd" követelménye, a valóságos értékek kölcsö
nös nogbeosüláso lép. A asillők oár ogyro nehosobbon érvény о» 

süthetik utasitáoaik, parancsaik feltétlen elfogadását, be
doo tudják а gyomokból аз érsolmi Qsonoouláot, 
döntést, példájuk önkéntes Wvotóaát kiváltani. As ö ósdiéi 
года tart ás, anely tulajdonának teliinti a gyermeket, akit ked-

mtlan Önálló gondolkodásának, önálló it élőképe őségének ida- 

lafcttására. На oliomri önálló omborkánok, akit mg kall до0Ь~ 

n1 kérésének érteim felől, gyermekének Önállósodását segíti

lat intansitása, aoollyol а азШ.6 gyermeke odúmra küsvetite- 

:il tudja a társadalmi boillousfcodóo követelményeit.

adnak давяuokoiknok, da пега állitanak eléjük kovatkoaotooon 

bövotelnényokot io. Később a propubortás éo pubertás korban,
»

1оЪЫок logikus küvstkeamay oként már noa kapják dög, kovoo 

megértést éo азсаго totot adnak a gyermkeknek.
világkép kialalaituaá-A saülők szeretető a

bem as also években döntő, ők, akik a gyerekek kéráuoóro ölő-
valóságot , 

a dolgok valóságos összefüggését adjál:, akkor hossájárulml: 

q helyes világnézet le, koraibb necalapoo&Jahos. Аз iskolás 6~ 

vökben is jelöntés a gyornok tapasatolatainak, iaciorotoinok 

mogorősitée о a szülők réosórűl.

osör válassclnak, ha о válaszok óladig a
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ВЬЪб! a oserapontbdl rendkívül nagy jelentősége van a néhány
éve bevezetett családi életre nevelésnek, 

álló nevelésnek* Ей ugyanis - most nár eredményektől os cél* 

kltttsésektől eltekintve - fokosatosan feloldja közgondolko
dásunkban és as egres onborak tudatában azt a tabut, aiaoly a 

szülőket a

bőiül a oz áru

körei és későbbi ssesuális vonatkozású kér
déseikre hasis, a valóságnak non megfelelő válaszokra, illet
ve hallgatásra kényszerítette* Es a ssmlélot más tériákban is 

a gyerekek értélnét, voldoágigányét lebecsülő nsülői válaszok
hoz vonatott, A családi életre nevelés is materialista nevo- 

1és. A korszerű család fontos jelleiasőj©, a társadalomhoz va
dé kötődése, о nyitottsága, A család régi be
zártsága, nagdnUgy tortáim megváltozott# A gyomok nevelése, 
c családon belüli világnézet szezont jábél os a nyitottság, a 

kifelé ndsés a táguld világ perspektívája# Пео* 

csak a ni érdekeink létesnek, a másoké is ugyanolyanok, tehát 

közösok# nemcsak nekünk varrnak céljaink, igényeink, a másoké 

is együtthaladnak esokkol* Egyedül non érhetjük el céljaink 

nogvalésulását, igazi orodnényeinkot. Egyedül non lehetünk 

boldogok csak a közösség által, mégpedig a közösséggel együtt, 

a közösséggel végzett tettek vállalása által, 

nagyon egyszerit lemo a képlet, ha azt mondhatnánk, hogy a 

mmista-leninista világnézettől randelkoző szülők példája 

mindenkor a helyes világnézetre neveli a gyomokét is# Saj
nos ez csak akkor ma Így, ha a helyes nézet a szülők minden
napi magatartásában és a nevelési gyakorlatában is követkoso-
t Go его érvényesül. A helyes világnézetet nsra lohet betáplálni, 

bokényszeritent a gyermkekbe* A mi szülőknek osontam mind-
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a eordkivlil raegnövekedett ás uocvdltouott nevelési küvo- 

ielafeyek miatt segítségre von esUkaégUk« А legnagyobb segítség 

о oaoiád akolit ott nyitottsága és ebből következően a nevelési
tkiyosők eGyttttDüUBdésének a lehetősége* A gyemekátttésnénsTMe,

uttörŐDasgalom materialista világnézetet sugár-
a oísüXŐ

a gyoraek ie hat &rá* Es a fejlődés o- 

^srlk Юу«1«Ыщ«| egyben стеЫце is* Mi aÉf egyre olfogsdot- 

több as a követelmény, hogy а ostaőkaok ie nevelési ismrotok-

аз Iskola,
jó élete, tevékenysége vioosuhat a csillékre*

Ш

üsiaők általános műveltségébe. As ifjúság családi életre aovo- 

lése, egyben a esocioliűta szülővé nevelést ie célozza. ICöatü- 

volődóotirikaek is feladata, hogy a
osooialista satuévá válás igényét. Skmfolyaaokkol, bosnéijolób-
kal, 2>edaű6cus-eBÜl6 besaélgetéselc ssorvőséoóvel, kiadványok 

terjesztésével alkalmat teremtsen, hogy as вЫада eaükoéges ii
, adódé problémáit *

dóséira válaest kaphasson. Es társadalmi méretű feladat.

illőkkel ogyüttatlködjön. Rendeavényeibe vonjaот el, hogy a
be Őket, tájékoztatást adjon célkitűzéseiről, akcióiról, nád
on ereiről tájékostassa őket. Fontos, hogy megért ease a ssíllők-

a kortársi

lő mozgalmi élet, as önnevelésnek e nélkülözhetetlen gyakorló-
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5* A vallás éa a hitoktatás hatása a világnézett növe
lésre

Ae állata ás egytoás közötti megállapodás alapján a vallás- 

oktatásról esd lé 21/1956./III.24./ Kormány aaémi rendeletben,
valamint a randáiét 33/1937./Ж 5*/ Ш oaáau végrehajtási u-
taoltásiban foglaltak alapján folyik as iskolai hitoktatás.
Л© ojyhásak vénáétól a hitoktatás, sea a hittanbeiratdsok

tbálytala зsúgót nen 

, jelentősége а 

mennyiségi mutatók alapján tovább csökkent* Stta év alatt e

alkalmával - éwiaedre visszamenően -
tapasztaltam. Az Iskolai hitoktatás

Ili toktatásra jelentkező tanulók százalékos aránya 15 %*v6l 
5 f'-re csökkent.
Nagyobb veszélyt jelent világnézeti nevelésünknek a kisogyfrá- 

■яак tevékenysége. S tekintetben városunk országosan is jelen
tős bázisa esek működésének. Felmérés nélküli, becsült lét- 

яз&а szerinti felsorolás a követkosá« baptista, pünkösűista,
johovista, szombatista és uj kárásztény felokeaotek aktiv és

-bb tagja, vallását aktívan gyakorié kap-patunk egyik leglelki 
lista gyerek volt. КаоШюз a kisegybásakhoe tartósé szülők ál
talában lslküeaeretea, »unkájukat becsület 

polgárok. E tekintetben nincs is gondunk. Különböző szintű 

. jo jbo л célé sokon, értekezleteken as is szóbakorüXi, hogy esőn 

satilák nagy többsége törvénytisztelő, munkáját beosületesob-
az

Sudunk róla különösen alsó tagozatos tanulóink körében, hogy
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főkről - ahol lei ©dobos vagy úttörő

formai ás tartalmi megasosintü Bogcyilvánulássál9 a műsor be
fő jóst ével, a táskába» holott ruha kicserélődik az úttörő
CSfcmruhával ás а gyorokok esoportoeen тешек a kisegyházak

lök figyelmét felhívjuk a kettős nevelés káros követkeszrényo*
iro.

ifjúság megny órására# A fentebb nár említett lilt oktat ásnál is 

többot árt világnézeti nevelésünknek a bérmálásra ás konfir- 

.ücióra veid főiké szitás éa
rendesvény, a szülők vallásossága, do különösen а 03 O *

к й 1з hatalma, а korosat szülők több oner forintra ru®5

lóról világnézeti törekvéseinkre* Tájékozódd booalósea alap
ján est a ssalgáltavást igénybevevő tanulóink tanuldif jusá-
janik 75-30 ■; —át képezi* A hagyományos vallások istentioztolo-
úeii tárolóink sokkal kisebb saáaaláka látogatja mint a Icio- 

ojyháaakét*
A fonta, helysetképből adddd feladatainkat аз iskola ramkater-
váben igy fogalmatok íaegj A nevelés ogáea folyamba, a tani*
táoi anyag járuljon hossá a meggyőződő, a magatartásban is 

kifejendő tudományos, mandUrte vilá#jóaet niplygiiái4h«»>
évfordulók, a és
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ű.jtala.i, álzaényssorü oegUnneplóee. A foikóoaüláa éo a roadcs-
vények segítsék a ssoodallsta világoőssot, a tanulók mrsiota
.. с- i-J:ioloi>.s3Qi^slotóaok oluélyitését#

1A.píócet ae^jaiaposásdt kall esolgálaia* Ma ás még sokáig vi- 

lájaóaeti nevelésünk fontos föladata a vallásos 

ideológia
. з t a nevelés*

befolyása ellőni küsdoloa, as fl t о •

As iskolai inunkatorvüaköön «eghatárosott, Saabodon válaostott 

t&ekéfat tárgyalta no való testületünk 1979-ben nevelési érte- 

loaloten a t^aulólf juaágunk politikai 3a világnécoti aroula-
tűnök alakulását. Korunk ás tároodaltnunk fontos téoája kitál-
-oöto nevelőtestületünk érdeklődését. ла értekealoten vula- 

Donayi nevelőnk /23 fő/ kifejtette vélonányőt, elmondta tapass
zal ai át , amelyek jól esol^&ták as akkori helyset teljes felis
merését, os eredmények neghetárosásdt ée ö raeglévő problémák 

faülsmorÓGét# A nevelési értekezlet egyik határozataként ásó- 

ta s&nden évben végsünk felmérést as iskola foloőtagosatánok 

pdrliusanos osztályaiban*
A különböző nevelési területek Írásbeli, kérdőíves folnéróso 

аз iskola haladó hagyományai kös© tertoslk* Icáért ©lőttünk, 

hogy a nevelési területek mérése sokkal bonyolultabb an okta
tási eredmények mérésénél* Öégie osükaSgoenelr tartjuk, hogy 

DOi^mtárosott időközönként ö növelési területek eredményeit is
•? idősoroson sssáabevegyük* Sásátábon vagyunk aazal is, ítogy a
taaulóifjóságunk sokoldalú osoiólyioégónok alakulását a kérdő-
ivókén leirt - a tudati ssfÓrában oosgó - ianorotanyog, tudás
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mi шШХс födi a cselekedetekben és tettekben ттГ-llvűnvOé 

motort ásókat* Аз osztályfőnökök, c taniték ás szaktanárok
a taaulélmSl чдуппщу ejycldalu lenne, 

ölni; aneonylara egyoldalú a kérdőíves felmérés salában.
A kérdőíveket a tanulék nevük feltüntetésével töltik ki, nort 

а korábbi évek kérdőíveinek név nélküli kitöltése аз esetek 

ОЩГ aféaaabea komolytalan kitöltéssel történt. A kérdőíven 5 

vüá .nőset! növelésre irányúié kérdés van, arrlnek aagválaaso»
lására as osztály tantárgyaiba»* tantervi шзуед isooreto alap
ján válasaolhatnak a tanulók, kérdésenként C-5 pont kösöttl ér
télben* Аз értékelés eredményét f-ban felessük ki. Ba adja c- 

layját a tansüdk esoftéljrenk&iti éo m oastály értékelésének.
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5*
2l3g tudlak 
Indokold га®

a. ай
í

2# Sttt tudsa a világ kolotkosásárSl?
3* -üiyea teraáeiíti órák alakítják a Pöld feloainét?

márt alakultak ki a vallásos hiedelmek?
5# márt volt eaükságssorü аз dokösöoság felbomlása?

1* 1 legyem kolotkosott a Föld, a világ? 
2* I&fJ3©l~® lat önben? márt ш? márt?
:: ?alakult

■ ';,í ?
yuröiW V»X3 HMtKSMWKfci ВД Ш. ДЛ» WAüiíUU;
márt?

3* As uttörátürványok ssesint álss-o?
S&lyik pontot »©bis betartanod áo niárt?

tály
1* Аз állati ssorvoaet felápi 

ösasoftlgglseit sorold folt 
0. Ш.1уш5 torxrássotátolakitá munkát vágaanok a folyik?
3* márt váltotta fal a feudalists társadalmat a kapitalista 

társadalom?
Ш, as ©lkáps iod a világ kalotkasáoárál? 

környosatvádolonro ás niárt?4*

2*. Sorold fol0aktÍrtÍ!2®íiÍ1Srokötídt29adali3Í randasereket! 

3* A :mzp milyen politikai é& idooláglai váltósatokat 1ю~ 
sott?

3.
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BáöeayÉ» vitatható, hoc# аз általános iskola aovolőai ős ob» 

tartási terv-óban negfo^lxaosott Viiágaőaeti növelt sági saint 

folsiőrőeár© a korábban iamrtatott бз aUcoauaeott fcárüősok-e 

a legoogfelolLßbbok? (Továbbá, hogy a k&dősefcre adott válassok, 

азок IdnutatÚGba foglalásából milyen következtet баской,
RÍ levomi? Saabod«»« saAmerlnt ki jelent eni, hogy iskolánk . 

füled tagosat a világndaeti novel tsőgőnek szintje 190С-Ъак 57 

53«08» l^Bl-ben 63 ^O0t de 1902-bes 73 $-©s, tehát as utóbbi 

lidbm ővbon 16 f**ot javult a világnézeti nevoltség. Ilivel а 

növelést területeknek nőm egy aoghntárocott tantárgya van, a 

otol jesülőeőnek, klalákltáaánfik foka így nehezen nőrhetd. 'fígy-

lOBtane - fcülBaöoorj a kívülállónak, akik aeo vágestéfe a mérést -
oort nincs cdhoa viesonyitmii. A három ©gyiafisutáai óv, usonoo
hérdisairo adott válaszok Öessehaaonlitáae, és a gyermekeink 

csooélyiségénok 6o viselkedésének tükrében, továbbá cselekvő- 

8СШ Ismerete alapi Ón úgy árasa, hogy 1-1 tanúi,6, továbbá 1-1 

osztály, •jd as iskolai feüsüooőg világnézeti aevolőeénetc holy-
nabe jobban íttiaaariwtfli ha Írásbeli felméréseket végsőnk.
Л helyset felismerése alapján tudjuk, hogy a kirtáábeu hol ál- 

link, milyenek as eredményeink, melyek a problémáink 4b esőb
bel már kdxmyobb ásóknak a konkrét feladatoknak a megjelölése,
•: кУХуок megoldásával koiölobb kerülünk a materialista világé-

kiolakitá-
S'lhos.
A városinkban érvényesülő, kispolgári nőseteket bővített ujro- 

tosnoolőefbea inogj olaoito eaakraüvetfeeestl msgalom, ős а kétla- 

fóttáВ ‘tohotóöógo, аз cesaágee átlagnál tbb szintem érvé-
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vrjatmß tendencia alapján kedvozätlontJl befolyásolja a ssocl- 

allste ŐXotaódro való t8rakvősünkei• .4 tudomány őa a technika 

fe jlódós© őa toraelfamkdba állítása során, továbbá a osocio- 

liste társadalom eséssséfíes törekvései alkján negnövekedett 

czabedidá felhasználása м аз talárotok bérltééát, a kultu
rált szórakozást, ős a munkahelyen boeoülotocan dolgozók piho- 

' ^oét ős kikapcsolódását szolgálja, honos a vagyont gyűjtő ős 

agyiadat legydsd, anyagi javak gyűjtését* Пои 

i, hogy os általános gysraekslnfc szülői ecetében, d© ismerten 

öi Igazoltan óz a t irtoenoía őlő ős késsel tömognárotilvé válni, 

okkor pedig novelőtovákOTyságünkben est figyelődbe kell von- 

tüak, Ős küzdeni kell ellene* Törlőénetesen azt is tudatosltc- 

Л kell, hogy a többletenirtval msorsott anyagi javak társadal- 

tövakvóselnktéa лота Idegenek# M is Igaz, hogy a tájat -о!» 

Iosbő esőié- ős gyíbölcs kultrare művelése non a l

azt állító-

fizikai
rrsfták kösé sorolandó, továbbá, hogy a második tíössakten öltől-
vött munkaórák - agyiul ős társadalmi szempontból egyaránt - 

Ővtékesebbek* mintha káros ssonvedőlyőnck hódolna аз illaté,
"e c család is árai kedvesé hatását#
lilg^őződáoen, hogy a vllágnésetl, аз ideológiai osünot nőlldl- 

11 báróban, a felsorolt hibák ollenőro is elfogadhatóik аз 

reodrrbyoltik, továbbá раязапоамв fajiddá tendencia érvényesül 
fdelóaeógtaljos nevelő tovékanyslgthikban, ahol a fejlő- 

:1 é в a aeghatárosd#
As iskolából kikerüld tanulóink Ismerik ős magukénak vallják a 

33teri&U«ta világnézetet, a aőg cégiévé hibák ollcmére la# 

3em5s3etos©a аз egész nevelőtestületnek ocyifc legfontosabb 

feladatát képen! a jövőben ís iskolai oktató-nevelő munkájában
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ua utt&PŐoeapatban vágaett tevékenységében a mraiota-lcminía- 

ta vildgnásot irnitOóif jue%ankbmi való jzLnä teljesebb kibontó- 

koptatása#
Лз ifjúságban kŐtságkivül gyöngfíltok a vallásosság jegyei* 

ágycmekkoy aat la őosleljtlfc, hogy egyes rétegekben kialakult
mlsaifálo hit, anelyhes аз árt ragaeskodjufc* mart est őrsit-, 

boaУ siösnyugtatja Őket a nyugtalan, rolmnd világban* A vallási 

tételeket a teanáazetteftaaribyl tsmeraiek már 

da a szorongás, főlelaa, gyengeség éraáaei még utat «agadnak 

ers ilyen hitnek* в hittel ssomben Ш a való засов ávtákélchae
lurtleg hatékony cselekvést tudjuk ssexabeál-

engedik álad,

kapcsolódó, tári 
..itani, a gasőag, eslnes, coolakvő diákéletet, 

wa.mlőinkei élőnkén foglalkozatják © világ nagy kőrűeeoií a 

saeouaiamw ős kapitálisamé történelnd küzdőim©, a bők© ж&»
iUraáse, a oirokáamosgalma problémái, a tudományos éa technikai
kérdések tányeit a kömyeeetvédelial problémák* Sormássoteson 

árdekli őkot honánk politikai, gasü&eági fejlődőéőre, nehézsé
geire vonatkozó kérdőnek, a termőié© ős a fogyasaiás öesaeftlg-.
gősoi, 4g
álisan kell megadni a válaszokat as lasieret ek i, 

soloö megőrző©©, fejlesztés© érdekében*

ölet sala vonal alakulása. Hsakra a problémákra ro~
ős bi

li*

ДЗ «KffibCNB ШПВШ8 ШОЯШШ? Ш$ДШ, ЖМАиЖ É3 АМРВЬШ

A legújabb ssaldr odaírnunk őrt elmében a nevelőt? folyamat a - oa 

iskolai nevelőa ttoessofUggősében gondolkodva - a tanuló élető- 

Mk éa tevékenységének pedagógiailag céltudatos megáservosáeo
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üä iráoyitáöa a kösósség koréteiber. йш fomátban* Аз iskolai 
uavolós tulajdonképpen a nоvoltai feládátok Gyakorlati meg* 

valósításának folyam te* A szocialista novella alapvető fala* 

v.Ota a tanuló köaöasógi oakorrá nevelése. A ssooiallsta társa* 

Colott coljaival Is érdekeivel ósagimnglMm él# I® tevékenykedő, 
tokát ssooialista értelemben vett kóstísaágl «aber kife|leo3tá- 

wikea asonban valóságos eaooislista kücósség osüksógos. А szo- 

dialista nevelés ősért ée attól №CÍsö%í »wolle, neri kosos* 

té;X embert akar fomálai« 6a őst feöaöoaégben Is a kiesig ál* 

tál tessi#
Ал orkdlacl nevelés a еаш01у!в0д-£ ö JlesatÓeben alapvető 

rap et játaaik« Joggal állíthatjuk, hogy a jól ©sflBüeposott 
tatosi nevelés legfontosabb föladataink k&só tart ősik« Аз ok* 

iatásemztsikue ssaalélcrt - törekvéseink állatévá - ©lg napja* 

ixoibaa is akadályozza a névölési eáiok fokosott érvényealtésót*
A nevelési gondolat ok sokszor elsikkadnék, hattá nők

mrad kifejtésükre, mgvitotd*aakf «ivei gyakran aóg Adó 

sokra* A felügyelőt a pedagógustól is elsősorban a tanulók tár*
jyi tudását kéri számon, igy értbe tó, hogy elsősorban emek a 

korotoiafayaak kívánnak eleget tanai«
A3 iskola sint társadalmak ónálló egysége, mint intésaényesi** 

lőtt strukturált szociális ícápsődoény egyike esőknek a kösöc* 

aóg<ilmek, amelyeknek r-andsearében a tamilé tevékenykedik* Ah» 

403, azonban, kegy as iskola nevel femká ja eredményeként szo
cialista húzóméßi emberek váljanak a tanulókból, аз Iskolának 

valóságos szocialista pedagógiai közösséggé kell válnia, ani 
csakis torvssarü ás tudatos köaöeeógépitó Is fejleszt# munká
val érkötő el*
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Hazánkban a füllet tok technikai, kul túr álla de iakolááottoá&i 

szintjének onelkeddao fokosatokon íJegteroűti a азШю%ео fal
tét ölöket a családnak, 

l-Sddöhos, célja optimális öredaényok öláróa-a а gyoonaekök 4s а 

fiatalok életre le ssocialista arJsü iouu'a void felkdsaitóöóben.

iránt neveld küsöfínok a fej»

jelentőség a család de an iskola eeyüttradkóáéaá,. a esü- 

l«ír részvétele iskola feladatainak jae^oldáöáwan# А ройеф- 

•jaßek le^tfJselobbi Is leghatékonyabb oisyüttjaUködő társai a oail-
*ofc. IJa dk felkészültek a nevelői ooorop ^akorlásása, kedvo»

■ Iden hatnak аз uj nemodék növelésdru* Hágánkban гепйеаозгааш 

1 lyik a szülők felkéssitlae. Hadid nevelési téoáju olőadánai, 

a tolovisié "Családi kör" c. aüsora, СфдагшШдк c* folyóirat 

la a napi lapok is/enaoknoveléei rovatában saegjolen# gyanaokne» 

voláaeöl forlalkoaó cikkek, az iskolákban eseavazott 3atilók Ic- 

kaláka*

Ля erkölcsi novaiét? tart a linót alapvetően a nevelés kitűzött 

célja határozza шея;. A nevelés célkitűzésében tükrösödnek aaote 

a kövotoloényok io, ajualyeket a t&Madaloa támomrt аз xibori
zsacálylaiggol oaetíben#
As erfcöloe fogainál q gyakorlati élotbon aókmov túl estik on
értalmoaik, Gyakran as emberek erkölcsén omfe a másik пел i-
záut tanúéit ett сода tartást, társaikkal szembeni vieel&odéat,
оз аЗ feofiolfO&feostéehos veié viszonyt# tehát ao úgynevezett
iiaobélot ükbon köi/otott aaejBtaartásnkQt értik. As onberek or-
kűlosi tulajdonijaikról ások okkor beszélnek, ha orkülcoi no-
jatartásukban bizonyos bábákra autóinak rá.
jrkölosön általában azoknak as olvöknek, kövotolrafeyötoiok rend-
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oadalLű ogytlt táláé szükségleteit tükrözi* Gsstálytái^dalciaban
tolnán a

üxln a IdLssáfcnényoldfc ás a Idtssábaányoltak érdekei

Írja* nAst állítjuk, hogy nUjdön eddigi erkölceolnáloi
véged fokon a ralmlenkori geadaeág:l-társodolrd, halmot teraáko#

о
/0/
Hindern ösatályerkölceben jelöntés szerepe van az erkölcsi ide- 

álnak, amelyben a loglrommyfcráltabbaa tükrösödnek аз osztálya

a
*

ideált«

ojolgáita. 'mért ш véletlen, косу a polgári erkölcsi rendese-
rot: egyik le&Jellemöbb 

dualisaue.
i n d u v i -alapelv©

A

a

rdaaus hatja át. Ka a legjobban a koUektivimám elvében jut



I > ü
l í
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3 *Я99&9Ш feladata esUlelk ssoretetlr®, a pertaplguaok iránti 

tlmttUt ás saegbecsüll© kialakítására vall törekvés# A
nokekaek a folnlttekhea vall a
kéktől, a felnőttek mgatartásátll füßß# IqgUb b

' -inyitlja pedig a pada^Sgaa*

j át sails a DsblkA
Ш34 >

életünket, aUcotd kedvünket* áletenar^ánkat*
9sSrt m jövőben osstály főnöki Irák kereteken és «gyök

•эй lói területen őssel nagyon aktivan le tudatosan foglalkos-
a^rakl
Ab

* tántoríthatatlan akarat, alosánt
A

3«Udi a legsúlyosabb vétkek egyikének аз eabarekről adott 

ills, lelkű ötlen véleményt, aa enberek aegráaalarisáaát# De
nyíltan*

oj^iintla hihat is, növeljük belijük a kritika ki-

tud
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nx.
A SZOCIALISTA HAZAFI SÁGRA ÉS PROLETÁR ХЭТШЗДОХОЯАШШША 

ШШЫШ KÉRDÉSEI

1« A ssooialista hnsafiság éa nemzetköziéig elve éo előélete

^socialists basailságunk lényege eseoialisenist építő hasúnk 

CpQéa&ágL, politikai 6b társadalmi rendjének sseroteto, a гоя» 

dltbitetltti Miséj hossá, aktiv részvétel erősítésében, fojloca- 

tásóban és készség a megvédésére életünk árén is« A szocialis
ta hazafijáé tehát nemcsak a múltból, 1 шааи elsősorban a jelem
ből Őü a szocialista, kommunista fejlődés távlatától táplálko
zik, Lenin irta: ”A hasafiság egyike a legmélyebb emberi értó- 

0oknak» mely elkülönült hasánk évaaásadoa ás ávesredos fennál
lása során gyökeresedett meg.” /9/
'Huden ember a kassája nyalván kassái» többé-kavésbé elsajátít 

Ja basája kultúráját, bisonyos hagyományait« Egyéni sorsa, boa- 

cátartotóinak élete Öeaseftlgg a hasa sorsával, ezért nem lohet 

közönyös a basája sorsa iránt.
nA bűze вотso. elsősorban a nép sorsa. A nép hossa létre azokat 
es anyagi ás kulturális értékeket, amely minden egyes crsság 

aranyalapját alkotja, áe amelyokkol as orsság a világ kultúrát 

gyarapítja, A haaafiság árrésének, amelynek róván as egyén ma
jáévá tessi a nap érdekeit, életét szenteli esőknek as érdekek
nek, hősies és Önfeláldoad tetteket bajt végre a hasa nevében, 
Огшек аз érsésnek mélyen erkölcsi jellege van, 

kasaflségrél okkor, amikor as egyént nem füaik esoroo kötelékek 

tópáiios, nem ssoreti a napát, ю törődik a nép sorsával« А ha
safiaág nemcsak abbéi áll, hogy

boosálhotílnk

tjük osüléföldünk
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szivét ég kultúráját, a hogy «honvágyat*1 érettek, bn távol va-
gyűrik* t6lt# ITma sserothetjük ősetntéti népünk nyelvét, kultúrá
ját* lógjóbb hagyományait, ha n éretjük magát a népet# E 

‘■volv, e kultúra, о hagyományok alkotóját, lm ю törekszünk
Q 2Óp bold orcájára. Ла a hasaaseretet пега egyéb mint a ssUXő- 

holy* as otthon melege 3tb# iránti ragaoskodás, akkor nine а Ъеп- 

x? társadalmi, tehát erkölcsi ólam som#" /10/
Л saooiolisto hasafia%m novaién aasaei alapjai a mrsiiä^is» 

1шШгш0 tudományos ©Írnélölének lányosából odódnak# A asoci
al! óta hasai! sás ugyanis egysraarr© osatályharsos ós össznépi* 

zonssoti ás aarasatkösi, könyörtelenül reália óa mélyen huaanis- 

•', :* Látszólag egymásnak ellentmondó kai о járdákat ojyooit, tol- 

Jenit 1 oly módon, ho£^ ezek a kategóriák сзак l&y alválaaatlv** 

tat lan, egymást feltételes# egységükben kapnak igasi értelmet, 

válhat teljóssá, dialektikus egésszé#
Л onooialiata hazafiság a hasának mint elvont fogalom»

«2: vagy radírt kisebbség közös érdekűi védelmére létrehozott 

raji, vallási, területi, népi keretnek, valami saját lányosát 

elleplezni törekvő alakulatnak, a szerveseit vagy spontán szer
veződött tudati-órselai laooapolódáoa, kifejezője, liánén az ob
jektiv Össznépi érdekek egy oastály - vagy og^ oestályosövot- 

c$3 - által tudatosult ás enooionálódott kifejezése# 11® volá
nt dogmává fejlődött elmélet, adott korosak 6a az er
dőt t hely és körülmények által nogosabott tudati és áruéiul

030, egyrészt a társadalmi haladás és jólét fojloostésóaek a-
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gyében аз adott пшз eti keretben, aáerésst a neoaetköai tár- 

cadolrd fejlődés, és 03 est elősegítő kUadolnok, taáa esővel a 

KjaatkÖal osatolyharo érdekeivel* A esoeialiota hasaflcágbcm
а ал

I
joikOai efebem аз értolesabem ©IváloosthatQtlan ©gyiaástél, totmé»

naо oaükeécasörüon о dolgok ©lőjólét uegváltostaté forduloshos 

voset, onely ш£г a legalapvetőbb lényeget érinti, a haoaflság 

onooiallsta jellegét vált 03 tat ja mg, silányitje neaseti önsé- 

eéfc, szocialista jellegét óhatatlanul Uspolgárivá torsitja. 

Oéo akkor is igy vas adott pillanatban agy tűnik, hogy• ka
a

kivételes esetben időlegesen egy-egy konkrétkösd érdekkel.
IrŐrdésban előfordulhat* Book аз időleges, a mg jelölési fossad:-

i'i«W0Ít, ogáasát. J. , hogy a proletáriátuo, illetve

оалок, lényegét tokintve azonosak а взовШшш nerjsotkösl

hőt, képes olyan érseloek és szenvedélyek felkeltésére, amlyok 

II mtifeá«MBtály küsdelnén©!: ás a osootaliaauonak ововоШШ, és
veszélyeztethetik, sikerét

lült réltotják.

bon való gondolkodásra és a folssin Öössotévoastéeéro о lényeg-
;el.Ja uár аз életkori türelnetlonségből és a
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Щ1в4фб19 sajnos пт ritka esetben a dialektikus gondolkodó 

képesség fejletlenségéből is következik* Ezért különösön í№*
tas, begy a ssocialista tesafieá&ra nevelés olyan folyamatot 
kJpeasen, maikor világosan, saját ösasetottságében, diaiokti- 

taaa mélységében megértjük a osooialista haaefisdgnak as öoaso-
tövéit, a osooiaiiota hasoflság ás a proletár intcrnocionaXio-

iatot, a dolgok belső dialektikáját, erre építjük növelésünk
értölni és érsolai hatását• A bosafias nevelés ogysserro bori- 

frontálisan és vortifeáll bolye^kodik el as egáss nevelési«,

:ю®г oienei a nevelés«, oktatás«, fcépséo osiato minden terülő«

toraésaetesen egymásra épülve, váltakozva, kiQgéöGÜlvo, tovább« 

e.lioostve a növelés«, oktatás éo képséo sok éves folyauatálxr:«

A sokoldalú egység és folyamat jelleg ЬавдпДуозАш asotiUm kő
sói wm jelenti est, bogy a ssooialiota bosafiságra növelésnél 
с valóságos nevelési folyamatban, a folyamat konkrét podagégiai 
egységekre való bontásakor as üessetortosé 4b elválaszthatatlan
egéssuek as adott pillanatban csak saját ogésolbon, egységében
löket megjelennie, A valóságban renäeserint gyakorlatilag egy-
ogsrre csak 1-1 mesterségesen szétválasztott, pedagógiailag ki
ötölt risse jelenik meg, Is easel kell bánni, est kell alkal- 

ii'asni az ogles folyamt kialakítása азеЕфохгЬ jából. Általában a 

jölcmolggel magéval csak ашак reprodukált másával kell a ne-



- 51 •

A résszel való foglalkozó pedig ágyazóazt nagy nevelői céltu
datosságot, másrészt pedagógiai kulturált adept, ugyanakkor non 

iiav'óa nevelői tapintatot igényel* A pedagógiai ráhatások rend»
ШЭД&
dialista baaefiság. Szeribe kell néznünk ássál a táruból, hogy

, mint muga a oso-
)• -■ ■

a valóságban eleósorban аз indirekt ráhatások ба élmények кш-

Ьол ársclam világát • Ezekben a komponens okban vannak pedagógia
ilag torvosait, tudatos elemek, de legalább ilyen mértékben 

számolásunk koll a véletlenszerű egyeéi élményeiaraoldcel is. A 

köttet kell a pedagógiai folyamatban érzékelni, száribavermi és 

felhasználni* В kérdésben a céltudatos, tapintatos csak a 

СУвзбАба ée meggyőződésen alapuld pedagógiai munkának lehet 

jelenté» sikere.
fia a pedagógiai alapélveket akarnánk konstruálni a szocialis
ta hazafiságra való nevelés kérdésében, talán legfontooabbként 

a fokozatosságot kellene megjelbTni* le első olyan élmények 

Ugyanis, amelyek elvezethetnek, megfeleld nevelézaunka után el 
le vezetnek a szocialista hntsafisághos, nár szinte a gyermek 

magára ossnélésének kezdetétől halmozódnak, 0 egyre inkább so- 

kasodnak, szélesednek, sokrétűbbé válnak és elmélyülnek. Esők 

on ofoktuook láncszemként kapcsolódnak egymáshoz, egymást io 

tornáljáfe, alakítják, korrigálják, ráessméléeek és útvesztők 

állanáé kavargásában. A közvetlen környezet aagtemerásónek el
ső élményeitől az egyre táguló világ szélesedé horizontjáig* 

üzelmek az élményeknek egy része természetes, spontán, részben 

sajátos véletlenszerű egyedi, de ha összességükben politikai 
lényegüket tekintve azonos is, akkor sem biztos, hogy hatásá
ban is azonos.
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Jíotáaát osontam пт kizárdlog összessége, tolaaza, sőt táláéi 
sósa Is? olsősorban mennyiségi ás minőségi summája, torn top* 

oaolatainak sorrondja, cdlyeneárjo, összetevői adják*
Л osocialisrausban élő fiatalt felnövése kösben аз őt érő élmé
nyek szerencsés esetben vissonyleg spontán io elvezethetik a 

ssoaUŰlot* hosafleág t‘adatához, ős érselméhes, de ugyanosek 

сз élmények ffláe kapcsolódási rendszerben tolnia tudathoz io 

■ ttotrek* Sorjaiképpen 00a esabad lebecsülni a sscoialiotö lát 

iTpontási hatását & felnövekvő ттвйёк aeoclalieta tosafiságá- 

näk kialakítására vonatkosáén, ugyanakkor osontam nea szabad 

föltát©lesni, hogy ebből a létből esáSBttsá élmények, bonyomá-
tikusan elvehetnek 0 helyes, a látnok 

nagfölelŐ nemcettudat kialakításához* A lát ás a tudat viado
rok minden eeotben mit

ívja általában is, a kérdésben pedig alapvetően, a valóságban 

vül bonyolult, в nem minden esetben adokváli. A dolgot
ooialisűufi építés© átmeneti

ВШV'-

cuafc tovább bonyolítja, hogy e 

korssokáaek ellentmondásai éppen a asooialista nenaottudat ki-
alakítása ©setében mm mindig as ellentmondás minőségének meg
felelően tükrösödnek a tudatban, hanem gyakran ast annál lé
nyegesen nagyobb mértékbon már minőségileg hatóan öltorait Ják* 

Széket a femállé veszélyeket oaak terveaorü, rendszeres, fo
lyamatos és nagyon átgondolt nevelősimka tudhatja lényegesen 

csökkenteni*
f£bt a fiatalságot nem lohet csak a múlt, сдак a történelemi, 
lUkdeai, 1043 és 1919 alapján vagy elsősorban ormon kiindulva 

Ixisafleágra nevelni, EXlenkesőlog, úgy gondolom, to®* аз Ifjú* 

©ág a történelem Jelentőségét is elsősorban a Jolen kérdés al
vó választ keresve kell, hegy igazán magértso, tosafisága élő
réoaővé tegye*
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:}nli mély éraelai Itatást gyakorolnak ránk, andt nagyaeerUen föl 
'-"hot hassaálnt as lek dűl ás iskolán kívüli nevolóabou* 

nA hasát igesán ssoreini annyit «©lent, nini a basát lakó né- 

;Л sseretni, »Anden erővel a nép boldogulására töröködül. Est 
mindeméi jobban szivébe kell vésni ifjúságunknak, mert а да* 

:/ar nép veit kissálcnányolé urai a mit ben állandóan torülei- 

: arapltási törekvésekkel áloásták nápollanea politikájukat,
'e taszították nápibket mindkét imperialista világháborúba•* 

/15/ На аз emberek csak ü korsserfl és geadag erőséget tekinte
ne!: basájuknak, többségükből Mányoznia kellene о hoaafiöág 

áraljának, nem szerethetnék hazájukat. As egerek többség© a- 

3 :nhetn eaareti basáját, saját népe, basája körében küad élet© 

jobbá tételéért, esen keresztül kapcsolódik be a nemzetközi, 
as emberi haladás előrevitelébe is#
I; ctŐfi est irjoi "Ha nem ssttlettem volna is magyarnak, о sáp* 

ívsz állnék én, mart a lagelhagyatottabb a Hőid korokén#" A3/ 

Jgy ersság elmaradottsága, szegénysége nem sár ja ki, liánom ép
penséggel megnöveli népének hazája fölemelkedéssért, ossal a 

haladásért való küzdelmének konkrét jelentőségét és fololos- 

oérit# Híd Aladár erről Agy nyilatkozott a szocialista haaafi- 

oúg idő аз erű kérdései cínü, 196?-be:n I3g©rben megtartott orszá
gos tanáéokosásón*
*t.z igazi hazsfisáfí nem agy kása és minden tekintetben kámfor* 

fcoa otthon oseratotc, hanem óméi lényegaoan több és más la#
A3 életet, a kultúrát adó közösséghez, önbari kap eeo lat okhoz 

, aló ragaoskodás, közös kUsfdeloxa a hasa, аз otthon из ebbé t 

jobbá tételéért, boldogabb életet bistositd társadalmi, gaz- 

loűági kösBaaéQQi mló átalakításáért«» /14/
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A.oáaik oldala is lgaa, hogy ifjúságunk da társadalmunk többük 

qq а 0зос1а11сшашг dpi tő basánkat a louithoa hasonlítja» 

-а21Ш a hajlott oroságokhos ;jéri igényeit* iáffeütiv aaükségle-
-oi köaá tori;ősik ős legfőbb törekvése» hogy а ^socialisms jo- 

áanJ.Qgi viszonyai köaött is а korosára fejlődőé feltételűit Mu
lti us égésssógoö torokvén positiv foesi-tooitaa а 

tőoaeje fejlődésünknek*
A uimkásosstálynak toraőssoteson ш mindegy, hogy mily on hasá
ban él ás harcol« A forradalmár dolgosok hasafiöága hősies, Ön- 

-□láldoaé harcban kólót késik és nyilvánul mag, abban, hogy föl 

C4/árják szabadítani »épüket a tömegeknek csak szükséget ős nyo
mort nyújtó és politikai rendszer alól*
A mirakáaosstály haaafiságának nincs önok »«aaeii korlátái, öas- 

osolsapcsolódik a proletár ooiasetkösiaéggel, a dolgosé aaborioég 

aionális ügyéért áráétt felelősségtudattal« A soa* 

□atktJai ssolidaritáö a világ dolgoséinak a ssocialisnus győsol- 

uóhas füsődo kősöa érdekeiből áa a világ dolgoséi által vívott 

1;ü3őo harc asüköőgsserüai&óből fejlődik ki. A aunfcásca stilynek 

u proletár nemzetköziség es egyik legnagyobb erőforrása es in- 

porinliamus ellőni harcban ás а specialisms felépítésében.
A ;j3oc.laUsta liazefiság ás proletár int ornacicnalizmus között 

под lehet ellentmondás, mert mindkét követelmény a aaeszetktfssi 
uunkásosztály árdekoit tartalmazza, mert a különböző nomsotek 

ía iseoaetleégek munkásai között nm érdekellentétek, hanem ér* 

doíeaaoaoeság áll fönn, mórt a szocializmus изясзак аз оевtils'* 

ellentéteket, kauen a nenset ok közötti ellent étűket is megeső»»

íiusüa int

tu- A*
ppon esért szocialista tanfizek lenni, vagy int emocionális-
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tóbaк lenni egy á» ugyanaz# Hines oorteSlfjaUog narjeaabb tulaj* 

dusmág, atot érdskkösöseégst éresni аз eaherioéc adata fajta 

olnyomáe alól való falesctbadulásánnk lágyéval 6a azt tevékenyen 

látogatni# Lohet-o nemesebb nevelési falódat, ránt «st о tu
lajdonságot gyermekeinkbe oltani? As internnel one 11 годе magtic- 

rOBidü humotiisnme, omoly тюп lemér értékkülönbséget nép de aóp 

:”3íHt* Sünden népei egyenrangunek, szabadságra méltónak tart# 

..^©□beszáll о fa jel adlet mindenfajta megayilvántűéeával* Ein&sa 

olyan elmélettől, amely igazolni próbálja egyik nép uralmának 

jogosságát e nát?ik fölött# Tntemrjoion&leimsra nevel ésüuim ok 

fontos föladótö e már felszabadult, esooioliamujt építő népek 

iránti ssoltdaritáara nevelés* JTövondékoink ártsák, tegyék ш- 

gukává, hogy аз emberiség jövője, a népek csaabadaága de békéje 

зша kisnérftékban a osoetalietn oreságok egyesült erejétől függ. 

A saját nomoti érdekünk in megköveteli a szocialista világ- 

raodsMV népeinek egységét, ogyUttwUkMÓsét, kölcsönös eegité- 

oéi# Ifjúságunk lássa, ismerje fel* hogy e ©sccialieie orssá* 

ßDk egysége пеш önmagától jön létre, hanem esők ellen аз erük 

ollon folytatott harc következtében, klb<2elmében, amelyek au* 

aek as egységnek a kibontakozását akadályozók# A legnagyobb 

ulssdályoaó erő annak a naoionalista ideolőgiánek a maradványa, 
osellyol a volt uralkodó osztályai essonbeáIlitotiák egymással 
a namseteket, egymás ©Ilon uszították őket, terülati viesályo- 

Isxt szítottak közöttük, hogy lelepleznék saját népök társadéi*

Д ixkjyar uralkodó osztályok ideológiájának is a legfőbb tor
táim a ntooianalianua, о oovinismuo, о fékwesstett irreden- 

tйашав volt, amely toljoaon áthatotta as iskolai nevelést is*
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Cloaő9
::адш? iskolapolititeáből s «Csonka ШвзшюжтЛъ

1 Pótolására гэа@ашг6овшз Mrdattoj

feUáDQdáeábQCi * 

Л Mtrs ős ш a tottokra, gondolkodásra őpitstt népiskolai
oktatás ssülio a főkovosstatt sorinimaust,
ргттЦ

pocokra hlvatkosá torülotaoplráolőkat, ál Ъошйк näß а

tok, őst a cyonut táplálják, hocзг a esooialiota «Ю8<вбШ

ШИН osuvercaitáounktál,

cot азза! ssolsáljuk lagjohhan, ha a tanulóknak аз Iskolai ok**

tett >•

A
ol аз ifjúságnak a Saovjetuniő ős volühk тотШва osocialio-

ootsro novolőso*
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Akkor fogják megásегоtai Ssovjetuniót tanulóink, ba tisztában 

iaanak a Hagy Októberi öaocialista Forradalom világtörténelmi 
jolontósócável, ha noglomrik fcösel hát óvtisodea fejlődőére* 

uöb kiemelkedő cnredtrinyeit* «ieat&i látják távlatait, továbbá

Ъэо* a bókeharobon, as emberiség haladásában betöltött
jJt*

зепЪшэ attól függ, sik©rifl*e lefogni a háború aég ose€a iepori*
alieta aráit* Az elaondottakból követkeaik, hogy а Ъ4ЫЫже !•
gsm nagy erővel bir a politikában* Aniß as imperial!
joilöß ото a, a háború lohotooége non kisárt* Kásáén kell áll* 

тюк basánk és laindea asooioliata ország katonai védőimére ie*
össs©fonódik a honvédelem essuéjővol*Л bókáért folyó ktfodol

if jüanunk felkóositŐeo oazmallog éű tXaümilaQ a honvédőiéi» 

re, amely mgában foglalja a katonai felkéasitéöt is. Ü?ájéko- 

sottnak kell lenni a világpolitikában, ki kell alakítanunk bon* 

210 átadásokat a tulajdonságokat, amelyekre a eacwialista had* 

зшгев öntudatos ős fegyelmezett tagjának asükaége van* feoti* 

log arőaaő, őe edzetté kall tennünk,
03 elmélet! ős gyakorlati technikai tudnivalókat, amelynek 

birtokában a modern haditechnikát könnyön elsajátíthatja* AX* 

IseűLoat kell teremtenünk, hogy ifjúságiak megismerje a hadsereg 

Jlotőt, tevékenységét, baráti kaposolat létesüljön a gyomSkok 

Ő3 a néphadsereg tagjai kösött* Ily sódon ia tisatalotot, oso* 

rőt etet éa vonsóüást kell óbrosstonünk Ъотшйк о néphadsereg vff I fi

kell tanulnia unokát

4
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iránt$ bogy később azivQBún, becsületesen tolásait sók katonai 
oaoleélotukat.
Л. n:-ooIalista hassafiaágnak, nomset kösiségnok ugyancsak fontos 

próbája а взошsad ssoQialista orsságokhos való viszonyunk*
űrünkében aj?Ifjúságunkkal megismertet Jüfc

□súgok ás basánk árdekkösöoségét, kö leeönöo basát sásunk, 
gytlttatiküdéeünk fontosságát, ás a osomeaédos sápok kultúráját*

*■

¥
a siaoioxialistius idegen, 

a nocaoti kösömbösség, а к о а и о p о 1 i t i з d u ű 

A kosmopoUtisaue nonsetek fol&fctiségot hirdet* Aapeól akar aog» 

Opusai, bogy a nemseti önállósás, a
óla vált* A modem estbe? világpolgár, a neosetoknok pedig ад 

maisotok feletti politikai kösösság javára le kell mondaniuk

le*

Ijo

coosetl asuvoronttásukré 1 • A ko2nopolitisaus ideoldßiai oemkös
a osooialiamus eroded nyeljek lekicsinylésére, elkövetett hibá
ink, meglévő nehésaégeink eltulsására* A tálcáé ©raságok orod- 

cóqyoinek felnagyítására 6a ezáltal a asoolallsta Öntudat gyen
gítésére,
nos akadnak olyanok, akikre hat a ssivós, jól kidolgozott pro
paganda, és elhagyták vagy elhagyják hasújukat, népüket*

elhintésére aa emberek tudatában* Saj-

2* A szocialista haaafiaágra és nsosotköalsésro novoléo 

gyakorlata

eaabad lebecsülni a kisgyermekkori primer élményok ззого- 

pét аз ide^b- lelki alkat alakulásában, és olyan érsoImi adott- 

súgok, alapélmények kialakulásában, acelyok befolyásolják о no

3 áh os való visscmy*
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Л szeeialiete hassafiságra való nevelés k©3dotl és alaptan a 

család, m óvoda, vagy talán még а ЬПсво* 

d © is*

nyeri minden fiatal azokat az első alapélmény láncolato
kat, eaelyek esetleg agy életre befolyásolják óo a továbbá tu«

■

apait# Baért a ssocialiaia hazafias novelée kérdésében nagy fi« 

gyolocrö kell szentelni a családi nevelésnek, továbbá a bölooő- 

Col, különösön Ш1 óvodai neveltelek# Ariig а coöláai шт1б& о 

kérdéeben nagyobb társadalmi intorvollmaban befolyásolható, a 

cüloeődei ős óvodai nevolőa államilag, pedagógiailag kösvetle«
. foMl irányítható# Anélkül, liogy megkísérelném a hat«két ó« 

von aluli korosstály nevelésében a szocialista hasöfloág 51« 

шщ gyökereit feldönteni, rá szeretnék mutatni orra, hogy a 

jyolvstlvelés, oa Ónok ás a játék аз a hármas, amely közvetle
nebb módon alapélményekkel, benyomásokkal érőéithotik a kötő« 

dósakat• A nyelv aserepáről ennél a korosztálynál № saólok#
Лз ónok azonban, amely kis dalocskákból fokozatoson népdalokba 

megy át, már 0 fokon alakítja a saját neazoii karaktert, banga* 

lei távol, jellegével formálja a gyermek érzelmét, bontakozó nem« 

:oti kábítását# Sanek as ölet kornak fő tevékenyeőgi formája a 

játék, természetese?! még nem teljesen tudatomütan, de a játék
: nfn legalább szavakban i..ár népek, nemzetek «hihetnek fel« 

..'melyek a játék szabályai szerint nemseti módon küsdenok én
fiinak psoubtm As egyik győz, a másik bukik, egyik 

i ellett áll ez erő, másik mellett a gyengeség* továbbá аз о* 

gyik mellett áll igasság, másik mellett а gonessság, vagy
-joazágtolaneág#
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A játék és a dal asdlyan Dórtékben alfcalaae a ooooioliota ha-

váLétrl eüepbásisává boépitéséro, roses pedagógiai fQllmaanálá-

Itt kesdonok bőseivédni 
6a rügsédai, csak as a kérdés, hogy ugyanakkor пои kopsédik, 

alakul-a ki ogyoo esetekben ossol együtt valamiféle eleve ki
váltságos ti

Д kövotkesokbon a ssooiolista hasafiságra és proletár nansot- 

köaiságre nevelés kérdését visacálora es iskolai oktaté-, nova-:• '

"
Ülvol а «unka folyanatát tekintve és as orodnjényokr© vomtkc-

romlolkssésanre, hogy bisonyitbaté, nognyugtatbaté következte
téseket vonjak Is, esért a törekvést, a njogtorvosottoégot, аз 

oktató-neveié munka alapját jelenté tanügyi dokusaentnraokat, el
sősorban as általános iskolai növelés és oktatás tervét 6a o~

lók me as ügyben.
as 1973-ban bovesötésro körűié általános iskolai nevoléo és

lista hasafiság és proletár intomaotomliams, a bonvádolom 

cssnovenáasorénok és gyakorlatánál? érsolengasdag megalapozása*
аз ©ostályfénüki órák kötelesé és

válását baté tónál, de nines olyan tantárgy, ninoo olyan uttö-

lalkosáa, abol mint nevelési terület
ncn érvényesülhetne•



** **

2onári munkánk során пазу lehetőség la&rkeotic a aaooiaXiate 

Imaaiiadgra ás namaotbőaiaésra nevelésre 

- аз anyanyelvi órákon,
** аз огоаз nyelv *Je a ealovák nemzetiségi nyelv órákon«
• a kórnyesetiamereti, a földre;} з és ióriónalma ürákoa 

еХабмгЪап, do minden egyéb v&nitáai órán is.

A lion vádolni! ieraeretek mokmb a speoiális iemeratoknok őo
jlrtaseáfíoknalt, káoaotoknok kialakító tevékenységformáknak

аз iskolai
uolsai növelésnek# A honvédelmi ismeretek áe gyakorlatok anya
gát 3 fejesetbo soroljuk«

- аз oeatályiőnoki órák ruodeaarébe«
- a honvédelmi nap keretébe,
- és a testnevelés tantárgy keretébe#

A honvédőin.! lenesetek alapvető podeoégiai-dldaktlbai-cieto- 

diked. konoepoiéja a tanulók

a >

föl# Аз ól-
mit óvok gyakorlata est is babisonyitóttá, hogy аз elméleti
nek lát sóé ismerőtök is ошк a tanulók optimális ceoleködtc*

oisajátittatni. A jövőben igen so
kat; kell még tennünk штаак érdekében, hogy a tanulók aktiv 

ШнгаоШААее a tant orv feladat- és követolsóhyr módszerének 

ncrjfoloXé légárén# tudatosítanunk kall elsősorban a tanulálf-
■juodßcal as alábbiakat s

::árjánkban a eaosialiaimw teljes fölépítésén olyan neEssetköst
;f? munkálkodunk, amelyben egyidejűleg XéteeÜE

o^yaie Dollett eeoololista da kapiteliata rendsaer# Hap mint
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."-Vb псе váltosctt• A saoclallsiauß felépítése tehát csak akkor 

lehetséges, hs erős, korasert! és ütőképes hadsereggel rondel- 

késünk#

A fegyveres erők - és osan belül - néphadseregünk társadalmi, 

politikai funkciójának megitőlésobön akkor járunk el helyesen, 

ha népünk össztársadalmi törekvéseiből Indulunk ki* Ili a
ciaUsta országok közösségének népeivel együtt a szceialistö, 

ö kommunista társadalom felépítéeét tüztiik ki elérendő célként, 

lihes békére van ükrégünk* Táreadalomőpitő feladatainkat r&a 

Tzúa népek rovására akarjuk megoldani, 4a Így távol áll tőlünk 

r.iideafajta bódítás, aás népek lelgágáaának szándéka, gondola
ta. Baért nincsenek és Is lehetnek háborús szándékaink*
A lagyar néphadsereg - a szocialista országok hadoorogoivol < 
gyütt - bist ősit ja dolgosé népünk alkotó munkájának külső 6b 

belső feltételeit, védelmezi dórt eredményeinket#

Л ni hadseregünknek is feladata tehát, hogy harckészültségét 

állandóan fokossá, hogy mindig késsen álljon függetlenségünk,

Л hess fegyveros szolgálata hazaszeretetünk, hazafieágurfc 

:;:lk fo&sirőjs. Fegyveres erőink tagjai, katonáink szüleinket, 

testvéreinket, hossátartosőinkat, as egész nép érdekeit védal- 

:.W3ik*

hr* Ágoston György egy országos órtekesletoa elhangzott hassá« 

dóbői idézem "landonakelőtt azt kell jól látnunk, hogy a hon
védelmi nevelés, beleértve ez ifjúság katonai felkészítését is,

mi pedagógiánkban, зш általában a podo-ra э uj feladata
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r.é;'.Iában# A történelem folyamán Hndnn állói* gondoskodott 4*~ 

dehöinek megfelelően ®z ifjúság felkészítéséről ass állas, a 

hssa védelmére* A különböző államok hoirvédslmi, katona.! nova* 

lésének jellege, Ideológiai tortáim terméeseteeeB oltáró volt 

óriástól attól függőn, hogy melyik korban, melyik társadalmi
a hatalmat* A

oaatályharo oasköse* volt és na
a

is us*” /15/
A íiáborua pusztításokat, egyáltalán 

robbantását úgy akadályózhatjuk meg, ha fogyveroes éráinkét ul-
esetleges háborút. Isi*

2/ваШт kórsaarüoitjük, kórsaerU fegyverekkel látjuk el* Itópünk 

honvédelmi jének szüntelen fajloasstáoe a legfőbb bistosito- 

» hogy elkerüljük# eleve leheteti ónná tegyük a háború-
*

A honvédelmi nevelésünket hivatott szolgáld a Petőfi lakta
nyával kötött ssooialiQta aegállapodásimk is* Kölcsönös Önkén- 

tea vállalásaink hőssé járulnak ahhoz, hogy több évre visssarie-й- .U

ven úttörő foglalkozásainkon rendemre son réoctvettok honvé
dek, tiszthelyettesek, alkalmanként tlestok, akik aktiv közre-

roOmányeihea*
‘Pautorvileg kötelosően osztályfőnöki órák keretében, kötelező 

5 érás honvédelmi mp keretében igyokostünk megoldani Ixcmvé- 

dolmt növelésünket* Gondoskodunk arról, hogy tündén végpott 

tanulónk legalább egy alkalomnál részt vetta

- ünnepélyes honvéd, tiszthelyettes vagy katonatiszt 

jcUtJ talon.
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Ззт alkuinak sejtik céljaink elérését* KUlöa mgу éliaéayt 
.jelent alaőeorbon fiú tanúiéluk ?6űz6?q аз évem kinti

ahol ж4Ш qúó- 

I a kUlönböoo ver-vavő kiástaéklcol irányítják a 

sonyfoladotok olvasását*

a bonvádolni falkáastiltaég és a gyakorlati élet igényelnek o©ű-

osiatját és fojlosati fisikai ala^képesséijoiket. Valaoint a

*

lakoled uttarőosorvosotünk koraiéban "Birő bajos” Úttörő Gár
dánk

- a honvédőin! lövéoaetet,

irányítja.
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:;ábday gondolat erőjéig a tanórán kívüli nevelőbunka lőhető-
crj(jQ&% vosáco ssámba, шаеlyofc iskolánkban аз orsságos átlag
gal кЪЪ fokon érvényesülnek a esociolista haaafiságra ég

dudásokat oolitoa шее» auolyek аз ioícola közvetlen környékén 

козеШпвк, 6si
latéra, азép fővárosunkra, sőt аз utóbbi években kb. IC évre 

viaaattaenéen 6vonta rondssoreson mentünk éo megyünk Lcmgyol-
órásába és Soolisslovákiába. Kiskőrös testvérvárosa Tornow, a

ioy kortatok testvériskolai kapcsolatba. Iskolánk tamüőifju-
agának neekösoXltően folo /243 tóműé/ 10 év éta tanulja fia-

Olkalraaadea alapján a aslovák n<*rootioégi nyelvet. S fontos 

ouert^ont alapján korült tostvérlakolai kapcsolatba iskolánk a 

culovák Liptooky lUkuláa város iskolájával. Évente 40 tanulónk, 

4-3 növelőnk
ideje általában 1-1 hét. A gyermekek elhelyezése kölcsönös 

állapodé« alapján családoknál van. A programok 2/3-át aa isko
lák, 1/3—át аз iskolák javaslata alapján a családok vésőik. 

Hson osorekiránduláeok alkalmával gyermekeink megismerkednek a 

ciorjosédos országok ogy-ogy szép tájának gazdasági ás kulturá
lis életével, eredményeivel • A külföldön élő onborok, családok 

és gyermekek életvitelébe, szokásaiba, élotseinvomlába bepil-

oéro és optimálisan ssolgálja аз totflwaelwiliWKBW neveié- 

o’bkot. Ззоа külföldi csorokiráxsűulások nevelésben betöltött
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ÍJQCSWatoartóet, a tevéken olkötolonottaécet a hasa, a haladás, 

nn igen ügy vád eins© mellett*
Л munkáoosstdlyt, a dolgosé népet osolgáld 

£3€*rv0s6je ée informátora veit hazánk nagy társadalmi váltóssá»
nrximln a munkálható! 00 kivívásának, megerбаваёабтюк és 

-Jüek időszakiban, A etkösi eoemények viharos idoűsaká» 

kan sajtónk hatékonyan magyarázta a Gsoclaliscmo építésének és 

rogvődÓBémk ssoroo egységet, a asocial lata ha» 

saflság de a neasctkösicág ssétválaost»
hatatlanságát* Ssinvonalao hazafias, honvédőin! »Gveldiaunkdt vd-

Jól haűsnálják ki 0 fontos dg mgyim a tolovisid*
'.látású eeskös sokoldalúságát« A televisié híradó katompoliti»
köl de m etkösi kotament árai tél keadv© a honvédség nzéte&M kü*- 

vetítőit politikai adásokig, a fegyveres erőit élötét de bolyt» 

állását benutaté műsorokig.

iájában is, ahol olyan adposoril da leginkább hallgatott adások» 

ban ia, taint ű 168 óra, a lírdnikák vagy a list tátől-hatig, ott»

-ijyolenr© odltő 

ioeiooalleta novolóot asolgálé munkájában, a Saovjetunié 6а a
őrtünk el a sajtó inter»

űwooialiota országok, a Varod! Ssorsődás bemutatásában, аз
ilimperlaliota propaganda ssinvomlának emelésében* A fegyvi 
roa testületek lapjai» a L'éphadserög, a Lobogd, as Xgos Sző, 
a Polgári Védelem ás a üunkásér hatékonyon és eredményesen bo» 

Lapooolődtok a lakosság ás as ifjúság honvédelmi vonatkosáou 

táj dko3tatásába•
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Л hazafias, honvédelmi nevelés a szocialista erkölcsi és vi— 

lágnéseti nevelésen belül oem különálló vagy Önálló fölödet, 

"---•Sr; réssé aa egységes kommunista nevelőaunkának* -üst as ад~ 

3&e* kell érvényre Juttatni a társadalmi nevelés különböző tű« 

rtfletcin, Így természetesen a tömegtájékoztató saorvok иiádon- 

tapos tevékenységében is*

IV*

A UUHKÁBA ЖШ£3 ЮЙШ PEOBLíMl

1* Л munka, a munkára nevelés, a munkaiskola történőt!» 

eég© és jelentősége

-ioflrt, amikor a szocialista, illetve szocializmust építő 

gok olyan iskola-, illőtve növelési rendszer kialakításán qud- 

.Alkodnak, amely a bontakozó uj társadalom igényeinek óhajt 

nogfelelnl, és о helyesem felismert Jövő távlatait tükrözi, 

amikor iskola és élőt szakadékét a munkás életre, a munka se
gítségével való neveléssel akarják áthidalni, különösen idősso-

jűnyulnak, hogy a nevelés elméletének és gyakorlatának törté
vei ében mikor, hogyan, mily on ö ssaefUggósben, milyen firakoió- 

val és iáiért jelent kost ok a munka nevelő jelentőségének foils- 

eiaróaén alapuló ás a munkával való nevelés gondolatának haszno
sít ásóra irányuló törekvések,
nA munka minden gazdagság forrása, mondják a politikai gasdtV- 

j.:ak* Csakugyan az - a természet mollett, amely számára az anya
got szolgáltat ja, melyet gazdagsággá változtat* De végtelenül 
YJbb is sóé ennél* А munka minden emberi élet első elapfelté-
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'tale» nágpodig oiyim fokban, hogy Мзопуоз értelemben ast kell 
lootidanunkj a munka teremtette nog magát ibort* As állót
-Aipán felhassnálja a ktUeó termóesetöt é& egyszerűen jelen*.
létével hm létre benne változásokat, as даЪш? a változtatása
ival céljai ssolgálatábö állítja a termocsatot, uralkodik raj- 

:=a* Ha os a végső lényegi különbsége аз embernek a többi ál** 

'.attól9 da tanát а шока аз, arai oat a különbséget oloidési** 

/"У Hangsúlyossá angels* A toméoset dialektikája c. müvéből*

A kollektiviaous, a ssooielista ЬшшШшз, a hasufioás ás eső* 

r lalleta namsetk&aioág a munkában ás a munkákon való vissonybon 

Jelennek aeg* A asocial tata «rteölooi elveknek nincsen sscolélő- 

1в, valamiféle platón! jellegük* Нзок as elvek a osocialiota
ármdelofflban álé onborek cselekvéséi, mindennapoo gyakorlati

^tnkáját határonaák meg* A esocialiota erkölcs tevékeny, kötő- 

kény crkölco, amely аз emborokot as alkotó munkára össtönsl*
Л rjsöoialieta erkölcsnek сз a forradalmi oldala elsősorban a 

rmkáhos való szocialista viszonyban mutatkozik meg*
**A nurka - ha a mindenkori történelmi formájától elvonatkoz
tatva vizsgáljuk - аз a folyamat, ctnolynek során аз emberek 

melletti Is testi erejük működtetésivel termelik és 

з1к a társadalom lletéhes ás a fejlődésihez ©aükséges eackösö- 

Lat Ű2 termékeket* lüg es ónban аз osztály társadalmakban a tör» 

láaalai körülmények óe feltételek következtében a munka egyben 

a dolgos! nép kiscáknányolásának folyamata - eddig о saooic- 

1 tanúsban a munka a kisaákmányülá© alól felszabadult dolgoeók 

uüját érdekükben kifejtett alkotó tevékenysége* A dolgosét а

■ GT-

ootfr a oaoolaliaausbaa dolgosnak faaguknak óe non páaükmknA?/#
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А пшкаЬашс&бктхзбс, emelésétől « a termelés minőségé tél őa 

Ütmétől - fUgg шишк Üteme, hogy tálkor aratnak © népek végső 

gyűselaot oá Imperialismus és a gyarmati rondoser fölött.
А озоо1а11з1тшЪшз végsatt юшка t síiét a ounkásoostály törté-
nolmi hivatásánál: megvalósítását és a esocialist© országok hé- 

kepolitiháját esolgáXjü.
lé. Erupsskája a politechnikai nevelés, illetve a nuaboie- 

kola múltját vissgáló hiros munkáját a követkézé fontos negál- 

lapít ássál fojesi has "lüg aa iokolafigyet c hurseoásta tartja 

köbében, a munkaiskola a immkáscsstály érdekei ellen irányul, 

ооак a saunkaaosstaiy teheti a munkaiskolát a да! tarsacioicn 

átalakításának eeskösává** ДБ/
HTupsekája easel a gasdag történeti anyagot felöleié tenulaá- 

nyákéi levont kövotkoatetéosel világosan rámutat többek kösött 

arra, hogy a munkaiskola és általában a munkára void nevelés 

caaaiéjо is mindenkor magán viselte a termelőerők és a terme
lési viesanyuk jeliősének, illetve fejlettségének történeti 
kélyqfíét. Es termóasetos is. nyilvánvaló, Iiogy Ьооко, Rouaooou, 
Peotaloaai va^y Owen neia ismorkotte még a munkával vagy a mun
kára való nesolós társadalmi funkcióit, úgy ahogyan ast ni шз 

jűatálykiváltságok felásásaiéra után és a temelőerők jelenle
gi SDakasaában, a gépesített, atemisált és
sok folhaosnálásának ki'ssöbén álló snocialictü uügyüsörai tor- 

□olás korssakában látjhk* A a fogalma, társadalmi jo-
lentőségé&ok felismerés© is даду váltosáson ment át..
n:ia a ©socialist© táraadalomban a munkán о tóroodalom oaempont- 

jábdi értékes,
illetve a társadalom ki ogyonsulyocott élőt ónok éo fejlődésének

javak tenaelésétfvagy 03011'
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boltét ©lóit Mates! tó köshaeatm t©vékonyságot ártünk.й /19/
Л OTba e dolgosó ember száladba már nőm jelent kint vagy gyöt
relmet, a munkás-arány faló vezető utat döntő nődön пот ап jel-
lead# begy an csak kin-koeorveson, issadaággel járható, & qc

egyéni lótfountartásnak som adja a lényegét, bogy «st norouak 

»ajtókéval" kell blatoöitammk* iüagátál értetődik, hogy a
!

папка oa sen játék ós non pusata osőröfcoaáö, bánon a dolgosé
олЪаг kmoly erőfeszítését, toljon odaadását, egyes ősötökben 

:*i;feláldosását igényli - Dgyréast as erőfeszítés, máaréast a kö
zösség ssolgálata róván a 

■ luaania álásónak, teljessé tát elánok döntő ошкОае*
'1 llvámalá már moat, hogy as a nunkassoolálot ás nimkafegálon
csak a termelőerők fejlet teádénak ml saint jön ás oaak agy o-

ált&llytm társadalomban ssületbotett 

való kiseákaányolását megszüntette, ás eaaol együtt a munkát a 

társedalM esolgálat legfőbb ás legnőiesebb kősóvá avattu*

>

uája olyan kérdés tehát, amely a nevoláe történetében mélyre
ható olmaáot, boliatő visogálatot Igényel* I

jutott a munkára növelés gcr-Ъш riindemütt köaáppontl 
dolatdnok* LepololtÓr t orvosat о minden fiút 12 éo ntmloii leányt
12 éves koráig aooDoe növelésben kívánt réeseoitenl, molynok 

03orvos alkotórészét jólontottо volna a földmüvoláa oktatása* 

torvösotánok IC* pontja oaeriat as iskolai idő ogy rá-

' :-2iak fogják szentelni* Lavoisi
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Ja mosdja » lényegében vévo sá’ ?f arról «за <51, hogyan к oll ncg» 

riicrvosni a kjtsgyermQkkortól kezdve a széles alapokon nyugvó 

paliteahnikai képzést, éa hogyan kell öaczefeopeeolnl аз ipor» 

-«111 a társadalomiadománnyal• " /19/ Bzekben a Javaslatokban 

vir ШсэШаа е шапка növeld Jelentőségének íelimaerde©, а 

gazdasági dietбаек a muakáran©voids aegitiidgdvel való 

fOllöoditósót, а nemzet gazdasági életének a munkára navolóc 

cc.gitedgdvel mid fellendítéséi odlad töreked® da egyben a 

ssagáayek sorainak Javítására Irányuld szándék* Amikor mindest 
elismerjük de értékeljük, ast Is tudni kell, hogy ©з a ounka 

,?r 'p.lm яет ©soros még а шинка mi értelemben vett fogalmával* 

".зок аз újkori pedagógiai gondolkodók, akik a szegények sorod
nak Javítására, о táreadalni bajok orvoslására irányuld török- 

vdöaikbdl kiindulva elmélkedésük, illetve gyakorlati novolő- 

rrjskájuk középpontjába a munkát állították, egyúttal da éppen 

c ;-lrt józan, előremutató pedagógiai eszméket képviselnek* Bs 

torr isseteo is, Мазеп úgyszólván a dolgok lényagából fakad* 

Pisikai munkával fiaikéi omftán nyilván ram lehat skolaastl* 

V.'i módsaerekkel nevelni*
£завов!* Sámuel, aki basánkban a paraszti ndp korszert! Hunká- 

ra, okszerű gazdálkodásra nevelését alsó Ízben hirdeti de meg 

is valósitJa, azonos gondolatokat fejt ki* Elpanaesolja, hogy 

a falusi emberek gyermekei, kiket az Isten, az állati, аз шЪо» 

ri társadalom, a saját osztályhalysottlk mindig tevékeny élőire 

•■.•iáat, alg mindig arra vamok kduyszeritvo, hogy 6-12 árát as 

‘ 'elapadókban Üljenek, ás sersülyen fizikai munkát ne véges-

Д” тшквга nevelés középpontba .állítása Sooooditmál éppoly Jó-
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зап* bölcs, haladó pedagógiai sásötökkel 4a gyakorlattűi páro- 

й * mint a flslfcal munka pedagógiai esóesólóinál általában* 

világoson faliamon as elmélet 4a a gyakorlat alapvető foatoa- 

erűről Így in "Úgy tapaestaltam, hogy sisdas, ani nm 

párosul gyakorlattal ős tapasztalattal, csupán ttrea eaócsÓplóo, 
ja csupán focaogő gépeket képes* A selyeiaismsalésre vomikoaó 

királyi parancsot én a gyermkek által úgy haj tot tar: végre, bogy 

аз egéas sely mákéaalt Ósi munka, kezdve aa eperfásak veié föld 

: l.r':éss.itősétől, a mg ©lvotéoátŐl kapálásától 6a a csemeték
•.t4-’tltdtŐ8áe# tlsstogatáaán és locsolásán, - a oelyeaiboßarek ki«*
’f'ltáaán, felnevelésén, begubóaáeéa, osst&yoaásán káresetül, 

ögágs a selyem legombolyitáaáifí, felhecanáláoáig - wiatoa a 

;x/7mckok kosán most к arass tül* Ssáltal аз cqÓss eljárást kény** 

уsra felfogták ás gyakorlatilag elsajátították,*• /20/ Hövandó- 

kölnik a gyakorlat utján velő oktatására alapossá agósa nevelő 

.fiáját.

k'ooaodik haladd pedagógiai elgondolásai alapján a XVIII# ásását 
künepátől késeivé egyre sűrűbben koletkesó polgári iskolák a

a hQi^osndnyos klasszikus kögóplokpiákkal,vállaIkonnak,
агхйуок ebben es időben - ás jelentős róssben később is - m-

ssonlól- 

térné-
lőajdr érvényesítik tudatosan és olvssorüoa a 

totós elvét, előoaor vetnek nagyobb súlyt a
s valósítják iasottudotaányekro, 

kalskola
а и u в -

t#w /21/
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/■• ;vm. 8-

ls# Ваш Iskolák 

Oltár jedésébcm nagy jelemtőoágo volt Peotaloasi nouhofi teL&fo- 

loiétiOk ás áréi tavé&anysáöáaafe» Pootaloaai általános hetáod« 

Hűk igazolására agy Xdésatet melók ki a bajor vdlaastőfejedo« 

lemaég taaügy igazgatóságának 1803-ból ©zármasó rondaletébőH 

Sisonyoe mUszaki késsségafer© tÖbfeWsavásbá mlndon mbasnök 

szüksége vari# Eaárfc fiuk 6b lányok számára mindenütt 
leIákat kall asorvosnl, és szakot © tanulóiskolákkal ö 

kimásolni. Saabnak as iskoláknak látogatása alól ©sokat а gym?« 

voltakat ш kall fóliását ©ad. 9 akiknek elérolátgatólag аш Хеш 

□aüksógük ma, hogy lót fenntartásuk érdekében majd dolgozniuk 

t nem tekintjük is a asoreiwae forgaadőaágát, cd.« 

aafe követkeatébea Örökölt vagyonukat sokan elvesztik* .mindig

kell

kOlljOQ*

eáahea ssükaéges eszközöket saga is elő tudja teremteni, ás 

kellő tiszt ölet bem részesíti ©sokat, akik eaorgalmas ás hozzá* 

értő munkájuk révén jólétet tudnak a maguk márnára biztosíta
ni* " /21/
-iXjiaöirt tény most aér, bogymagának a mmkaiekolámk és álta
liban a munkára nevelésnek a gondolata, ha nem veszett el, do 

maga a maakfioktatéo dint általános elv, vagy mint tantárgy a 

JSXm században nem tudott gyökeret verni# A szorgalaatossági 
«□kólák helyébe a as-ázad második felében a tanonciskolák lép« 

tok* és a ssázadeleji polgári és reáliskolák helyét sla&s&ábt> 

a szakiskolák foglalták el# ds a jelenség kétségkívül a fcapitö« 

lista nagyUsaui termelés IdLbontakoaáaáaak kuvetkcaoénye»
A Paotoloasi félő iskola által nyújtott politaotoikai
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vO*r köre ш! sasnmei nóavo tímaéssetesea igen ssük, a termelő 

raját szükségletének kielégítésére saolgál. Jöllegaeiee, hogy 

ö ’réarállpari termelés én a kioparaesti gazdálkodás cesmekUré- 

'íOn mcsgé indumstriálio Iskolák létesítésére irányúié törokvé— 

coket és esek récslc&oc olterjedését a kapitalista rend tenae» 

lés! néája tette snUkcégeoré, ár ugyanennek a temelési módnak 

n fejlődése tette rövid idő alatt feleslegessé« A kapitalista 

termelés e eseládct adut tora:©'" • tta*

oda? aa uj ipari forradalom idoosakábem, as autóm-*

©oa nKÍg a kapitalista országokban is ogóoson ima aspektusban
joioatkoaik* Аз automatizált temelésnek m már egészen náo 

mmJcáetipwae van ezükeóge* Alapvető tulajdonságként koncent
rált ée felelősségtől áthatott nagyfokú figyelmet, müssaki 
wuaáúrtéet 6a kösbolópóore késs ügyességet követel nog а шга-
ütJX. As also kőt ipari forradalom által tor©irtott helyset-

teraiva-
lója, hisaen a gyáripari t©melde as embernek csak tSroűákké- 

peeségoira tartott igényt« Kost viszont olyan órabéreket kelle
ne nevelni©, akik munkahelyükre nem esükkörüen körülhatárolt,

©tokét és kásaségeket, to-bánom magos színvonalú alapvető i 

vibbá egyszerű szakmai is ikreteket is magúkkal visznek*
, a munkára növelés ás munkaiskola gondolata, történeti 

kialakulását és a pedagógiai koncepciókban betöltött oaeropát 
tekintve, alapvető módon függ azoktól a társadalmi ösükséglo* 

töktől és érdekektől, amelyek kiológitéaót a vissgalt pedagó
giai rend аз or V;

A

növelési gyakorlat szolgálja« A munka egy- 

vóvo, puostán formálisan tekintve még nem feltétlenül
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novalőesskös. »dolgostathat juk os 

juk, de ha őssel együtt nm neveljük politikailag és «vMSl- 

collég# ha nem vess réeat a társadalmi és politikai életben,
folyását

fog járni. A sonka csak mint o-
>

félő positiv eredménnyel 
géos randa serünk ráeső lőhet nevelési osskös." /22/ - Írja 

egyik müvében Шкогопкб. Ssért азоктк a vizsgálódásoknak is,
történeti út

ját kutatják, a munka segítségével végzett novolési kiaérlote- 

hat ebbe as átfogóbb perspektívába állítva kell értékelniük.

amelyek a fisikai munka oraberformáló

a novolési
feladatok soron következő témája csupán, hanem а ш és a holnap 

társadalmi igény о. Llegváltostatása köseli-távoli hónapjainkat, 
éveinket befolyásolja, öttől függ basánkban a fojlott osoola- 

lisous építősének ütöm© és életősinvonalunk alakulása.
A váltósáét a dolgosók körében is nevelő munkával és intésko- 

dósokkel érjük el. Hbből következik, hogy as ifjuság leendő 

ounkáhos való viszonyát, munkája mennyi ©ágét és minőségét is

Nagyságának problémája. A munkára nevelés tehát n

log és minőségileg is megkövetelő intézkedésekkel lobot oXérni* 

ист kappány-feladatrél van eső, Ьапов аз intéamény nevelő aun- 

kijét tartósan meghatározó feladatok, módok megf ogalaasásáről,
amelynek végrehajtásáért ©a intésményvesotő a felelős.
ílcapla* feladat. Feldolgozásában érvényesülnie ко11 a nevelés 

fő térülőtől miértjeinek. Пет érheti el oa értekezés a célját, 

ha löszükül a tanulói munka egysíkú jó vagy *ooas értékelésire
jő vagya tudati tény esőket, amiértÓ0 nem kerossük
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a?09B3 tanulóink mimkavágsáoo* Bst tesszük a 

dalom esstőben is /‘óüzYónzéo, szarvosettaág, eXlonorsoa, kö- 

v о hcüzéxw/*

falnőtt tárűQ-

liatü társadalmat máltdkáppon rsprosantáló éa azt orősitŐ, tc~ 

vábbfojleast©ni segítő iskolatípust alakítsunk ki* Аз iskola
típust legegysaerübbea Sa logtöiáörebben aaooialiata munkaisko
lának noveshotjük. Milyen is loss ©з iskola? Utdpiestíkuo
olkápseldseket vásolni őrről talán önmagában oom qq4sson
rraontalan dolog* Mőgeera eat kell termünk, honéra orőnkhös 6q 

laliotőságeinkhos márt tudományos előrelátással megrajzolni ast, 

col alapjaiban, csiráiban
Banálisnak hat, ha azt állítom, hogy a szocialista iskolát a 

szoctalismus eosmői, mindenekelőtt а munkasseretet азоПшо 

fogja áthatni* Lányaiban mágis вз a banálisnak tűnő állítás 

ű mogvalásitandŐ fő feladat* A mi kSrUlraónyeink kösött a esc- 

címlista erkölcs alapvető tartalma» a munka , a 

ounkaaserotet, a aaooialista 

aunkaerkölos#

is adva ven*

Лз 33KP programtervezőt© a nevolás föladatai sorában, a
válotloaül touoista ©-

Xyan fontos holyro a munkát, a ssocialista munkoerkölcsöt: 
nA párt a novQlőiaunkQ középpontjába állítja ast a feladatot, 

hogy a társadalom valamennyi tagjában kialakítsa a munkához
a föladat azonban n® ©X-V-T.V5 szocialista viszonyt." /23/
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oaigötelten jölontкősik, hanem а 

valós teendőibe beutazva.
Súreadftlaunk korszerű iskolája azonban nemcsak, helyesebben

szocialista

öntudatra való no-

auaktiekole 

Л továbbiakban a szocialista munkaiskola néhány jolleosotos «
less.

Irlbont okosé bon lévő vagy csak óhajtott • vonását 
jelölni. S jelölés törekszik teljességre, do nem ia Ötlat« 

слоги. (Természetes, hogy a szocialista jelző, és a munkaiskola
lényegi vonásait кого a on, о fogalmakat egymástól alkülonitvo,
i'éoaben pedig egységüket, ogyraáatól való faltételeaotteégükot
túlmutatva.
Л viszonyok, az «aber! kapcsolatok minőség©, politikai le pe« 

dagógiai tar taliga, jellege határossá meg azt a 

aeget, amelyben 93 iskola sokrétű munkáját végei* Sok máé té
nyező mellett mindenekelőtt ast iskola légkörének kell változ
nia ahhoz, hogy szocialista, tehát a közösségi 1 
tett, a közösségi srkölosrs épülő társadalomnak 

Iáról beszélhessünk*

ubjektiv kö«

ellemtől átha- 

felelő isko

la q fölismerés tükröződőtt abban a vitában is, 

pedagógiai sajtóban zajlott arról a kérdésről* Otthon«© as is
kola? A vita összegezéseként Arató Parono: begyen az iskola a 

gyárnak második otthona o* Írásában foglalta össze a társával 
jxioesoiatoa raandonivalójáts HA ssooialieta iskolában a pedagó
gusnak óa a tanulónak munkatársi viszonyban kall lenniük."/24/

játOO £KQ>-2o»aáeaöt
.atárai viszonyról van ásó. F análl ugyanis a veszélye ашшк.

ehhez hozzá kell tenni azt, hogy itt
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I1CG7 o pedagógus tekintélyét főiedé anarchisztikus iskoláktól 
kezdve addig as állapotig, molyban somiféle ташка tárai vi- 

язсшугбХ nem lehet ősé,
A viszonylatok közül tehát as egyik fontos láncoson a tcmár 

йа a tanuló viszonyának rendesés©, megnyugtató kialakítása» 

Aliira®, hogy e munkatársi viszony létrejöjjön, sok olyan folté» 

tol szükséges, melyek közül ©gyesek elméleti felismerése e 

réaabeo gyakorlati megvalésitása már folyamthan van. Szükaé» 

jaa* hogy a pedagógus is, de még inkább a diák az iskolát a
:oaga 5© a társadalom számára hassa©s és szükséges munkahelynek
fo-sJa fel, hogy nevelőnek Ós növendéknek közös céljaik legye» 

лек. A leglényegesebb és legaktuálisabb óbból a feltétöl»boqp- 

laíusból, hogy a nevelés aktusában szerepet játszó partnerek 

az iskolát szükséges és hasznos munkahelynek fogják föl.
~a « tehát féllábbal a hagyományos iskolában, de féllábbal már 

a Dzooialismus iskolájában - аз a helyset, hogy a tanár egyel» 

líiluan a nevelés és oktatás tárgyának tekinti a tanulót. A te» 

■■ár adja, a tanuló kapja, befogadja аз ismereteket. Bs a esi» 

tnácié aktivitásra készteti a tanért és passzivitásra kárhoz» 

tatja a tanulót. Es a dolog pssieholőglal, didaktikai vonatko» 

záoe. d© №12 egy erkölcsi, hangulati vonatkozása is. 3bbon a 

dűzonylotban ugyanis a tanár az adakozó, a szolgáltató* о la» 

roló az elfogadó, majdnem est mondhatjuk, hogy аз élősködő.
Vanik teraéaaoteeen túlsó kifejezések, saándékoean polarisálóak. 

1? tételből est kívánom kiemelni, hogy e mmlmboly ugyanis aot>
--;ak a tanár, hanem e tanuló számára is munkahely. És fordítva. 

A tanár szántóm ast jelenti, hogy tovékenységo csak akkor ér
tőimé, csak akkor valóságos, ha a tanuló » vagyis a munkatárs,
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G partner - vei© halad, ha megérti törekvéseit, ha о tanuld

;ohát пси elégedhet meg ássál, hogy "leadja0 as anyagot, essél 
végesie el munkáját* A tanuld pedig nem merítheti ki 

Uötölesettöégeit ássál, ha eltöltütte öt-hat óráját as lakóié*
мСШ« •

hűből is világos, hogy itt külöuböső problémák - до vesztesem 

au aktivitás, a tanuló mint a nevelés és as oktatás alanya, a 

suooialista munkakosösaág - jelentkeznek, a végül la egyirányú 

la mutatnak i as aktiv munka tárai viasony, аз eleven posago lég- 

kürti munkahely irányába*
iolvetődhot a kérdés, hogy nem meat eraágea kérdésfeltevésről

aaó? Hissen eddig is voltak jó tanárok és kovéobé jó ta- 

Jrok* As előbbieknél megfelelően alakult a tanár ée a diák vi
szonya, as utóbbiaknál pedig mm* Еш lenne hklyes a kérdést 
Ijy felvetni* Látni kell, hogy most 
l i t
lapján a tanár és a diák viszonynak elvileg és általános gya-

míg

sseial életbe- 

kérdésről van «só* A ssemlélet változáséelvi

horlati érvénnyel kell váltosnia, a saocialista kesdeménysaé-
lmok tovább kell fejlődniük* Gyakran tapasztaljuk, hogy a 

tanár és a diák valahogy ellenséges vissonyban vannak, és oa 

a "háború” mintha törvényszerű és végsőtее, elháríthatatlan 

lenne, önig tanár és diák less*.*
Щ lelhet az alapja ennek as ellenségeskedésnek, érdekellentét?

érdekellentét esők látssólagos lehetett* Alapja mindene- 

sátra аз a hands felfogás, hogy a tanárnak érdeke as, hogy a 

• tanuló dolgozzák, megfelelően viselkedjék, a tanulónak pedig 

аз аз érdeke, hogy isinél kisebb erőfeszítéssel a lehető leg-

as

I
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jobb eredményt, érted, bizonyítványt
cairnk a felfogásnak helytelenségét biaonyiteni* továbbá ast, 

IiaSJf аз ilyen állapot tarthatatlan* Aa ie nyilvánvaló, hogy e 

probléaa pedagógiai megoldása ösasefüggéoben ven mraak 

talánoeabb politikai, társadalmi, erkölcsi problémának a neg- 

Idősével, amelyet ideológiánk a kísérdek és aa egyéni érdek
tikárában jelöl mg*

ease meg. Felesleges

ál«»

iszonyának és Össseogyestetóíé nek probl

лоfőjesésként megjegyzem, hogy pedagógus és a növendék ssocio- 

'lista viszonya csak ásóknak a változásoknak a talaján alakulhat 

1*1* araolyak szocialista táraada lmunkban bekövetkeznek as embe
ri kapcsolatok területén* As említett pedagógiai kapcsolat 

fontán termőka a társadalmi kapcsolatok fejlődésének, hanem 

pedagógiailag tervesett éa céltudatosan elősegített tevékeny- 

&ig# Tehát olyan nevelő funkciójú viszony, amolyuek kialaki«* 

tása ugyancsak novélőmunkát igényel*
A legbonyolultabb és logtömegeoebb vissonyproblémát a ta
nulók egymáshoz való viszonya jelen
ti* A bonyolultat jelölhetjük ás jelöljük is a küsöe- 

i j g összefoglaló fogalma alatt, pontosabban tanulóközösség 

alatt* As iskolák alakítsák ki tanulóikból a szocialista küsöo-
óágakét# A tanulók egymás közötti viszonylatában jelentős és

launkaélményt •aktuális őessokötő kapocsnak érzem a 

A munkaőlmőny általános é@ tartós forrása aa egyre öntudato
sakká éa értelmesebbé váló tanulmányi munka, a tanulás*
1ШГЛв0в gziaazŐ erőt és intenzitást ad eunok a fizikai tormolő- 

;.akában való részvét el* A munka cask akkor jár m valósi orod- 

obanyai* ha pedagógiailag or vezeti* Лз őrseinek, аз őr-
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::ju£ nevelés a pedagógia divatos tónál kősó lépett# Наш in» 

CokoXatlMJul, hiesen jogos és reália аз a megállapítás, hogy 

Ifjúságunk érzelmileg szegényes# Mondanunk 

hogy аз éra almi nevelés feladatait nm valami hig éa ált alá- 

saantimentalisunue jegyében kívánjuk magoldani# Ham ia a 

terjesük egymást gyár©kok” kispolgári orkülcsnek jámbor ó- 

haja mentán# Do пои lehet jogos» aggodalom 6a némi riadalom 

iáikul asamlélni ast, hogy аз ifjúság egy jelentős része bo- 

noly éa mély óraolmelrro non képéé* nevetségesnek tart olyan 

dolgokat, molyokon meg kellene hatódnia, hidegen megy el аз 

olyan dolgok mellett, molyok láttán lelkeоadnia kellene vagy 

fel kellene háborodnia, cinikusan viselkedik olyan dolgokkal 
ű&aiibec, molyeket éppen neki, аз életben még nem kapott, коню** 

4 abb csalódásoktól mentes korosztályoknak fiatalokhoz ±116 

lollioeodásael kellene fogadnia# Bgystióval ismét és mi is csak 

ollkODoradve soroljuk q fiatalság "bünlajstromát"? Бзеп való
iul kall lépni. Ая értelmi nevelés egÓss komplexumával fe

lelje céggel óo szívós eleaánteággel szembe kell nézni*
Jól tudjuk azt is, hogy 03 értelmi növelés - egy ssoclaliet© 

aovaléai vondas er keretei kt5??8tt - nem folyhat valamiféle еш» 

Xoijes, vagy éppen csak as érzelmek nevelésére speciálisan pre
parált köaogbon# A műnkére és о munkában való nevelés a 1 ugho- 

tohonyább talajt biztosítja a tartós érzőinek kifejlédéeéro* 

Хду fonódik Ввез© a két kiemelt feladat nemcsak iaéasorttségé- 

ben# hanem pedagógiai egymásrautaltságában Is#

kell talán,

iskola és a a a ü - 

15 1 h á a kapcsolata# Helyesnek biaonyult az oktatásiig
Л IsorKMüik visa оду-terLilet aa



* 04 *

o': «а © törekvése, hogy esek et a kapcsol©,tokát laiatílnfeább 

agőgiai iartalotiael töltse ®©g, hogy as iskola 4c a anVZŐZ 

' ,b együttíJlköcesét elooporban о gyermefceк nevelése érdekében 

i.vllj.-íilcsröst «шее* A esülői hassal való kapcsolat prohlóiaája ki«* 

<:•::'leült v© átmenetet bistocit as lukolu és a társadalom kap* 

c-vlatámk probleraatikájáhos* Itt is as a hamsat, hogy a® 

válását i.úndoii vonatkos ódban eltörő, uj каре adatról van esd, 
!шов шток kifogj lődéaárő 1, nagorő aUáés óról, teljessé válásá
ról, ami csirájában, vagy kösdati eredmányóiban zaár m is mear 

van* Sónak továbbfejlesstásó még tágabbaa a nevelés, as ogóas 

iraed&loa ügye* Áss iskola de tdraadaloia továbbfajleastásónok 

-jya аз együttes navalás irányába kell, hogy haladjon, vőgső 

,..• jroa ebbe es állapotba kall, hogy torkolljon* A társadalmi »©* 

valáaaak kottás arculata van* Bgyrásst act jelenti, hogy as ál* 

Xffii, illetve a társadalmi intésjuányee nevelés keretei egyre 

itlsább bővüljenek, másrásst pedig, hogy a társadalom egyre fo*
. 3©ttabb, agyra konkrétabb ás köavetlenabb felelősséget vdl*

' al a felnövekvő namsedók kialakulásáért*
.,i a kát tendencia tormásáétesen összekapcsolódik*

Л í? so dialista munkaiskolában tehát olyan emberi kapcsolatok 

Leidnek ez uralkodók, ©melyek a fejlett, jól asorvesett társa* 

lalal kapcsolatoknak tükörképei én egyben alkotórészei is*

л miakire mvalds * e tanulóifjúság felkéasitése a társadéin!* 

lüg haasnos munkára * a asocialista nevelő iskola alapvető 

;?elödöta* Martaim de ess kösd együtt fejlődtek a fcaooioliata 

uode&feláml* napjainkban nár sen kJ. som vitet ja, hegy а ш*Ю*
' ára való felkdrsitóo as lokol© egyik alapvető célja, réosc q
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korosorü áltolánca műveltség raogalaposásámk•
A munkává növelés hatékonyabbá válásához jé alapot szolgál- 

tattal: a növelőül ée oktatási t orvok, as ut törőaoagólóra óo a 

SIS3 Dunkaakciái, as iskolák ás a köavétlen társadolKd kap-
>k - kapcsolatának, kölcsönhatá

sábaк erősödése* As Utóbbi tia évbm jelentősen gazdagította 

ö munkára nevelés tartalmát a tanulók folyamatos olőkéesitése 

ü ssakaai ás as iskola válásátásóra, as idősebb tanulók eser-

3sólet - obbon a termelődő

vásott bevonása a termolőmunkába, elsősorban a mesőgasdosági
idénymunkákba*
°A társadalom lótalapja о munka, a termelés, 

borne as egyén boldogulása csak a osocialisnuo útjáig, munká
val és kösöeoégsol érhető olt" /29/ - hangsúlyossá

egéos nép,

MSZMP
-3* kongresszusának beszámolója* A munka alapvető szerepet
«Olt bo társadalmunk életében és továbbfej1east6aében, в oxmok 

; ogfolelően a munkát végső ember erkölcsi megítéldóéban.
Д munkára nevelés jelentőségét aláhúzza as a gazdag formáló 

lm tás, amelyet a hasznos, értolmos munka as együtt dolgosó 

kollektívák és a dolgosé ember életében kifejt# A közösségben 

végzett, jól sservosett értéket lótrohosó munka mással nem he
lyettesíthető eszköze a hatékony növelésnek*
Ac általános iskola nevelési-oktatási tervében a munkára neve
lés társadalmi-, pedagógiai súlyának megfoloően kap helyet.
Аз általános iskola - jelöli meg as Alapélvek - t "Tegye ké
pessé a fiatalokat orra, hogy cselekvőén vegyenek résst a fej
lett szocialista társadalom építésében# basánk aktiv állampol
gáraivá, Öntudatos dolgoséivá» védelmezőivé válhassanak*"/26/ 

Аз alapolvek, es egyes tantárgyak nevelési, oktatási tervei,
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a tanulók aktiv*
mk, akik tudnak ós szeretnek dolgozni, 

növelés többi föladatával egységben, kölcsönhatásban valósit-

, alkotó emberré válja-
az összetett cél a

ható neg* Jól érzékelteti azt az ©lop el vöt, hogy a
voids t©ondóit a növelés fő feladatainak 6b területeinek а ko-
cetében jelöli ki.

között

:i azonban nem kielégítő. БЪЪоа szerepe van számos ssenlélet-
,'li visszahúzó erének. Közrejátszik a tantárgyi, szonőlyi és

pedagógiai föltételek hiányos volta, a tanulók életkorának

A novelómunka hatékonyságát gátolja, hogy a 

osakaai közvélemény ellentmondásosan értelmezi а tanulőifju- 

. Xj munkára nevolése fogalmát, ti olyan felfogás, hogy a oun-
fcára nevelés az iskola "igazi* hivatásához, a tanításhoz csak
járulékosan kapcsolódó elem, ezért az iskola a tantárgyak lol-

•Xiyének, kötelezettségének is, Elegendő tehát, ha az órákon 

a felnőttük munkájáról tanulnak a gyerekek, Mások úgy vélik,
hogy -
nunfcára nevelésnek a fizikai

a tanítás műveltséget alapozó funkciójával - a
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lilts* esd kimerül tehát a testi erő latbavetésében, a ldsüe 

cyeoség, a kési ás elemi konstrukciós képesség kifejleszté
sében. Találkozunk olyan némettől Is, hogy a munkára növelés 

azonos a politechnikai novoléosol, illetve a technikai esem- 

l$l*t beépülésével as általános műveltségbe. Sokan egysserU- 

on egyeslŐeégl jelet te;
1:91oe megalaposása közé.

lék egész személyiségét kívánjuk fejleszteni. A szemléletüket 

azért* hogy megértsék а шипка szerepét a társadalomban éa sa
ját életükben* Értékítéleteiket pedig asért, hogy társadalmi
linoznoaságe asérint becsüljék a munkát, a dolgosé embert, füg-
nőtlenül ettél, hogy fizikai vagy szellemi tevékenységről van 

общ As általános műveltség szerves részeként fejleszteni kí
vánjuk a társadalmi, t 

korlati leneretóikét, a produktiv munkához szükséges alapvető 

Jpooségeiket, kása©égőiket és a kreativitást. A munkára 

valós tartalma csért reális és hasznos tapasztalatok nyújtá
sát is magában foglalja a t (lésről és a gasdálkodásrél, a
konkrét munkatevékenységről. Ugyanakkor a munkával kapcsoló-

sseretetét atos positiv
reudazeretetro, szívósságra, köteloeségteljesitésre, fegye
lemre nevelést is jelenti, Mindezzel arra kásáitjűk fel a ta-

életílk kos épp outi tevékenységivé váljék. 

lEsaes a munka társadalmunkban nemcsak a létfeltételeket te- 

, honám alkotásra, Unaegvaléoitásra is módot já*.

:;ulékatf hogy a

%J 4
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A L-ápossések, ш isleretek eaüateleo fejlesztésére késstet,
m Orrófeesitési követé siker felett érsett öröiae, elégedett
séget syujt ée as 

társadalom életével#
A* általános iskola alaposé funkciója fokozottan aegkövetoli

életét összekapcsolja a *

koalátokén, és utolsó sorban a pedagógusképző intésetek- 

I kiemelt figyelmet fordítani, mert a
Irltott vagy ollontiíoödáoos vélemények nemcsak értelmezési ki

ét gyakorlat
ti novolómnkát, a föladatok ki jelölését, a célhoz vezető t

j*

CsodL életteli kérdés as is,
Шзокко1 valósítható 

zr Tilsára növelés területeinek szélesítését, fomálmk gazdag!- 

táoát igényli. A
jellegű intellektuális és

tehát a tanórai és tanórán kiviül oun&atevékenyeféek
biztosítható# Sa a ten-

a
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Л воvelőt©átül©ti ért oboáiétoken a munkám nevelés liolyen ér- 

ioirxjaéoe alapján ég hatékony továbbfojloeatéoo OMBpontjábdl
a tanuld к alapvető tevékenységeit s 

ц tanulást, «8 őnkiaaolgáláöt a társadalmi munkáh a kösöooég-
időiЪж,

Iádban*

V*

ÉS GYAKORLATAA Ilii

1. Munka az iskolában és a tanítási érákon

'italában elmondható, hogy a szocialista munkaiskolában e

:& viszonyulása összefüggésben van ássál, hogy aa iskola ssilk- 

üégea és hasznos nunkaholy, Hagyon is összefüggésben von аз 

emberi kapcsolatok milyenségével, аз iskola légkörével. A má
sik oldalról аз is igaz, hogy egységes törekvéseink oilonárо 

a mi iskoláink asért le tulterholőek, mert a tanulók felosle- 

gooan fecsérlik energiájukat, nemcsak asért, mórt foleclogoo
dolgokat tanulnak, hanem asért is, mert nem tudnak
uüíí dolgozni, aea tudnak racionálisan tanulni* Erre t
iae agg kell tanítani őket* Ebből következik az, hogy e peda
gógusokat is jobban fel kell kéesitoni orra.
Жкж iskolai munkáról beszélünk, elsősorban a hagyományos föl

értjük alatta. Iskoláinkban 

is kiszélesedett © tanulás körös fizikai t
tanulástadatot, a 

*^éy‘

iŐaunkára is előkéseitjük tanulóinkat. Eg © feladat asért igó-
-jyol különös figyelmet, mert tömeges iebolai gyakorlatunkban
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uj Ejosaaaatot Jalant# Mart uj aoasamt, járatlan ut, ssámta- 

lass öahéaslggsl, sőt buktatóval jár#
Лойу a tanulók szeressenek 4a tájénak dolgozni, вЫш 

s»e feltételről к oil gondoskodni. As első ilyen lényeges fel- 

t<5t.«űlf hogy érieiiuaa, ha&anos, kórusain, teherbíró képessé- 

getkkel arányban lávő dolgokat tanuljanak. Ennek Mstoeitáaa 

:.rindcmökelőtt a néhány éve elkéeatnt ée napjainkban fbkosa- 

tcs boveeetéers kerülő uj tantorvck ős tankönyvek, amelyek a 

;;soeialiatö munkaiskola elvárásai ssellersében készültek, a 

gyakorlati szakemberek topaaztalatolnak figyelembevételével 
wc véleményeinek юе#ш11др1ágával« Korai ionná esen dokunen- 

úrnőkről már most negativ véleményt »agjfogalrnflgni, mert a cél
ját, szándékát illetően ars elsült időszak tant orv oilies 6a tan» 

könyveihez viszonyítva jobbak, előremutatóak, de laenetkösben 

•/ár akadnak olyan észrevételek, hogy sok helyen nnriimlioták#
A dokumentumok elkészítés© után egyre jobban élőtőrbo kerül a 

növelő, a tanár xaőéasortoni kultúrájának kérdése, a rádas ér
tem! hozzáértés sninvonalámk
iránya as aktivitás ©Ivének sokoldalú érvényesításó.
A szocialista munkai©kólából száműzve leas as unalom, 
dcktolenség, ég a sablon, ha helyén mered, sőt ftekonódik 

ésezeirU la a teherbiróképesiHSggol arányos erőfeszítés.
Szarabo kell »ásni a korszerű szemléltetés kérdéseivel, a ha» 

rr/o'mányos tanárán kívüli npmkeformákksl, a tankönyvökkel toló 

bánás gazdaságos módszerével*
A jövő iskolája jé értelemben vett «nyugtalan* mozgékony Is
kola 1
:^5l, hogy bürokraták nádjára a trnrfc or ©mhos, a katedrához és

lése. A ősinvonal onoléoének

ér-

# A tanároknak és a tanulóknak le kell mondania
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iskolapadhoz legyenek tapadva, ás hogy a hagyományos tan
éra köretei kőssá legyenek aárva# Аз iskola falai kitágulnak, 

a tanulók nevelőikkel együtt kilépnek аз iskola épülőtóból. 

‘I-snael-Jai gyakorlatra, kirándulásokra, megfigyelésekre ши- 

лек® társadalmi munkát végesnek, szárokosnak és ssérakoava 

varainak#

begy «шдП (Лпша±2й‘Р.ш, ennyi aktivitás nem fogja-e dezorgo«»
.kiélni аз iskolát, nem fogjö-a megbontani a rendjét, kívána

tos és szükséges nyugalmát? Лша esünk-a túlzásokba, mikor ±~
iytíBi nagy mértékben »'uobiliaálni” akarjuk az iskolát?

a lehetősége, reális veszélye kevésbé#Ш fenyeget is
.Jooseu ideig inkább a megcsontosodás veszélyo áll fenn, san-
ir'Jít am,ok az ellonkesője, hiszen kitaposol utakon ezivosob- 

bon járunk, mert esen kényelmesebb járni# Be ha fellép is 1- 

lyou veszély, megvan arra a lehetőség, hogy a szocialista 

valón elméletének íjányiríutatása mellett elejét vegyük аз 

notleges torz ulásóknak•

Ä másik tény talán sasai kapcsolatos, hogy mennyire reálitó
aak a arunkaoktatás vomtko-tJrükváselnk? Igaz, hogy ez n

sásában vetődik fal, összefügg olyan anyagi, dologi foltéto*
Iokkel, amely fontos, de alapvető saintan való előteremtése
.vjo lobot©tlen, megoldása kivitelőzhető. hosrt, itt pedagógiai,

ved áll аз аз elképzelés, mely eaerint as iskola légkörének 

; iogváltosása, a módszertani kultúra színvonalának eraolkedóso
sorsán, robbanásszerűen egyik napról и másikra fog végbe-
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rn-omU Önáltatás lenn© erre gondolni* Világé*, hogy ilyen 

lonyoluli, sokiér&Qzőe feladatn&k a megoldása mm megy köny
vet és gyorsan* Шв dolog azonban valamiről eleve lemondani, 

Is más dolog válásit perspektivikusan megtervezni és fokosé- 

woseai megvalósítani, asü napjaink ás a jövő feladatai azá-

л követкеаб jellemsá mossanatot abbém kell ш&Го&йжт*, hogy 

jelentékenyen megváltozik a hivatalos 4e a 

lölfcoaáeok aránya*
.Műdön bisormysX as uj lakói® jellemzője, hogy a tanéra ha» 

МШЙпуов forrja olvasati monopolhalyzatát, hogy as Iskola 

falai, nem utol об sörben © tomolőrauroka bekapó solásátral, kltá- 

gulaak# Аз uj iskola jrielleit sokkal inkább kell, bogy építi 
G tanulók tevékeny tanulására, önképzésére, önművelésére, sok
kal inkább kall, hogy fejlessz© osirányu kéességeiket, óhajö- 

Mat. Még n« látjuk pontosan, hogy milyen mért ékben és milyen 

formák között megy ea végbe. Két lényeges össsefüo^éero eső- 

reimém ráirányítani q figyelmet, ár* egyik a túlterhelés 

szüntetésének kérdése. Vajon mm arról 
ölkerül a "hivatalos" tananyagból kiűzni, azt nőst vissza fog-

önképzés, önművelés oimssó alatt? Hé fenn
Is állhat ennek a veszélye, nem osükaégsaerü, hogy be is kö-
votkeeasn# Аз önképzés ugyanis sugalmazott, propagált, de

tevékenység*önként e s

ár-' 1 Önképzés falyenán ^aisyM-b mértékbon előtérbe kerül 
dekl5dés, és ez Önmagában la megkönnyíti a munkát. 2ehát «г 

ö féltővésíink, hogy nem kell mindest аз iskolában, illetve
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tantervi anyagba belesaufolva tanítani, hanem fokozottabb 

rsárt ékben kell arra ssámitanl, arait a fiatalodj osérakosáo, 
kötetlen és önkéntes tanulás során elsajátít. Esőkről qs io-
időtökről nőm köteles аз iskolának elosámolnl, esakot аз is- 

uarotokot fogják osstályosai, mórt ha őst tonnák, való-'

so озб. Do kötolos vol© olssáiaolni a társadalomnak, ami illa» 

збг&гшшз hangáik, de fő a biaaiom. Ernők megfelelően о tár
sadalom tfégső soron számolhat озокко! аз ismerotekkol, ©ззо!

Eorzaéaaetoeen nem gondoljuk azt, hogy as ünuüvelős telj
apón tán folyos-iat. Est irányítani kell, erre öestönüsni kell
ás ahhes segítséget kell nyújtani.
A másik, ugyancsak erkölcsi természetű összefüggés аз, hogy 

аз induvidualiata magatartás fokozatos magosünéso ás a kollek
tiv csellóm fokozatos orősödéso kövotkestében kialakulnak а 

társas fcglalkosások kUlünbö3Ő formái. Esek jő alkalmat to- 

röntenek a müvolodáshez, illetve a művelődöd bisonyos fokú 

irányitásáhos, tervoaéoéhaa,
Ezúttal
igasolja, hogy as iskola mennyire nyitott a társadalom fold, 

hogy alapvető problémái csal: úgy vothotők fel a megoldás 

dó зуб vei, ha ásókat a társadalmi fejlődőé alapvető tendonü- 

diaak irányába állítjuk, ha osí iskolát, illetve аз ifjúságot 

"kitesszük" a társadalom positiv hatásainak, lie opooiálio

tátelőhoz.
összefüggésre utalok, hogy a fenti kérdés is

podagdgiöi terveinkbe belekalkuláljuk a társadalmi segítség
kimerít hot otl on energiáit.
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Л jövő szocialista nunkaickolája satuikéra nevelés perspekti-
iskolájának tanítási 6 ~válnak elenaóae után a

folytatom Órtokosáser..

A tanulás a tanulóifjúság legfontosabb mókája.

kot le elsajátítják! a figyelesa tudatos öesspontooitását, а

aJgtölj©öltést.

A Суогыек fejlődés© során a tantiliaányl munka külső indítótok-

'*

5o föladat-tudattá kell átalakulnia.

tanulás аз if juaáe legfontosabb munkája? Аз első osstályoo 

tanulók sörne óvodából, vagyis óvodai előképaatteággal j‘da аз 

általános Iskolába. Аз óvodákban is dokumentumok szerinti so-

ismeretlen аз életkoruknak megfelelő ímmka.
, sslUőnok egyaránt nagy erőpróba аз óvodából

reália tudata, a ssslílők koa

lák előtt

való átmenet аз iskolába. 

vmő bossáállása alapján sokkal jobb
ráállása a tanuláshoz аз iokolai átlagnál.
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okát abban látója, hoat аз első oestályokban általában
a legjobb növelők tanítanak, továbbá a oealádi ház, a osü-
lók több eegtteáget nyújtanak aa Iskolai indításhoz mint ké
sőbb# As iskolákban ssarvesott Csülök iskolába«, amely as
íöstályokra bontott legaktuálisabb nevoláoi ás oktatási ol- 

vakköl, aódssorokkol 4& elvárásokkal ináért at i шс a osiaő- 

ket* &s első osstályokbou a lo^Láto@atottabbak, do аз áltö-

..hatályos tanulók esUlei csak 30-40 УМхш látogatják csokot 
aa általam fontosnak tartott előadásokat#

aa már sokkal hetoro^Snobb к Spot mutat# AadLö аз alsó ta^osat- 

bm - különösön

not msskösnyitáso után is - 0 tanárai aktivitás is csökfccm#
foUcáesttlás as 

jd a hatodik, nyel-
As otthoni tanulás a való
ötödik, hatodik osstályokban 50-60 íS-ra,
cadlk osztályokban 30-40 #-*a csökken, ás inkább as Írásbeli

több ávi föl-

a hetedik do aPelvetődik a kárűls,
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nyolcadik osztályos tanulók legfontosabb mutíkájukkoa, a te-
műártm való hossáálláe tmt említett 4a általam le igen
gyengén©* Ítélt aránya?

ar4H4«odáe»a való türefcvéoUk követkeatóban, sajnos язвайзо- 

k örülnek gyermekeink e környezetükkel, elsősorban шйаеШгеХ,
yvel&ikkel és a társaddbmmalt rcitluok аз esetek többségében

%Sm káros a következménye. Аз életünk leghosszabb iskolájö,
a ríyolö dsztályoe általános iskola. Hat-hát év irtán, naorgal-
ndk és képességük alapján о tanulók bosorolÓámfc effajta

•lyből veié feljobbjutásra lünos káliéо 3 i 33 t r © ,

-zorgalauk és kitartásuk, ügyfajta U&rrayelnü és helyt álon bo-
losiyugváe alapján gyenge eredmény *Шм& is ©lógódattok. Шюз
hozzájárul, hogy a ssalcairakáskápső Intésetekbe m simult év*. 
tisodokban a 1 >b általános iskolai bizonyítványokkal 
is bo lehatott jutni, és a korább ©laasett hoszáálláasal ol
is lőhetett est végesmi, iges sörnél m építőipari
t-őrületén. Es azt is jelentett©, hogy ftrias 

ayitvámyal 17 éves korban a кйзврейнт dotált építőipari mun
kahelyen jól karost ok, és ha még ast is hossávoaaem, hogy a 

ixarűsadáé utáni 
diplomás fiatalokkal 
tok cc#őrt, okkor k9vétkestetésként аз la igas, hogy a fiatal-

jelöntött© a követendő utat, 

аш a tanulás* ffianulóinkat a ’’nyitott iskola” meghirdetése 

alapján is a társadalomba való jó belli©sskedésro is nevol- 

j‘!k - a legutóbbi példa tekint öté bon nm eredményt ellenül -

munkavállalás alapján a fiatalok - a
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rövtdebb útját, esd szerint 

elállsta munkaiskola, sem a szocialista társadalom általános 

törekvéseivel.
Pelmerül a kérdés, ni a követendő ut, mit kell torai a fonák

nincs szinkronban som a oso-

Jollemző munka szerinti elosztás kérdésének felülvizsgálata 

üö olyan megváltoztatása, hogy a tanulással megszerzett tu
dást igénylő, eredményes munka a bérezésben is Jusson érvény»

1 bitből is motiváld hatású legyen. Szocialista társadalmunk»
bua több évtizede a fiatalságnak, - do аз egész társadalom»

boa, államunk nagy áldozatot vállal ennek kiteljesedésére*
A tanulás veszélyben lévő presztízsének megvédésére a közel» 

jövőben meg kell találnunk a megoldást, hiszen egyik legfon»
általános és szakmai műveltség» 

goi rendelkező szocialista társadalom megteremtés©.
A tanári buzdítást a rendszeres tanulásra, továbbá, hogy ez

tosabb célkitűzésűnk a

életnek», magadnak tanulsz «hegyi beszédnek, prédikációnak"
.fogja fel a tanulók ю kis része. A középiskolákba tovább» 

tanulni szándékozó általános iskolai tanulók végzik csak let
tesen és az elvárásnak megfelelően az otthoni tanu

lást. Már pedig a szóbeli ás Írásbeli liánifóladatoknak nagy 

оzагоре van a tananyag begyakorlásában, megszilárdításában 

egyaránt.

Ш,

A főúti nézetek további konzerválja, hogy a szóban forgó to» 

mílék szülelnök többsége szakszövetkezeti teg. Ez a ssövetko-
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о-
lyan réssé, ahol a termelési feltételek oldaláréi vizedül

és as elosztás
nőseteket

elődöt tees as elvárásoknak, de a jövőd©1
oldaláról érésén kispolgári 

Tia ás azokat a társadalmion, a szülőkön keresstiil 

ikbou, as ifjúságban 1з foganatosít#
lóim© teljes a kép, ha a tanítási ára ás as otthoni 

tanulás morálját egyértAußen e fenti okokra vezetnénk vlss- 

a.;u# В gondolatkörben érdi áttekinteni* Kiaknázzák*
1'JnbÖsé tantárgyak о 1éren sajátos nevelési lehetőségeiket? 

Helytelenül gondolkodik, aki úgy véli, hogy a munkára neve- 

lést csupán néhány tantárgy, pl# a környezetismeret, a gya
korlati foglalkozás vagy as osztályfőnöki <5 rák keretében к oil

a kü-

csak végesni#
As iskola a tanulással alapossá meg a szükséges erkölcsi és
intellektuális tulajdonságokat# Tormásáétesen csak akkor, ha 

rondoserös tanulásra nevel# Megkívánja tehát, hogy a tanulók
órákon aktivan vegyenek részt, tevékenyen kapcsolódjanak

lótól erőfeszítést követel#

életkorraast jelenti, hogy lemondunkterheljük túl, 

cabott fejlődéshez szükséges optimális megterhelésről.

SraUgyi szervek óralátogatásai# ellenőrzései alkalmával ta- 

XáXkoaunk olyan tanítási órákkal, amikor a nevelő nem torva
ri meg a bemutatáshoz, szemléltotóéhoz szükséges kioórl©to
kot 9 szemelvény anyagot, «melyekből általánosít ásókat* követ
keztetéseket vonhatnának 1© a tanulók.
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Vagy аз uj anyag feldolgozását követi gyakorlatok 

c^t amely ©órán a Mzifeladatck előkészítése 1я neeolűédtm, 
c.imok hiányában ад osztály egy löki. utál у ее hányada nem érti 

a tanított anyagot# Asdfe pedig паю árt o, gyernök, est 

lakot begyakorolni# Ac ilyen tanítási érákon, vagy ások egy 

rIssén nincs sikerélménye sem növeltnek, sem a tanulóknak#

választható ©1 osztályfőnök©
fogadható el as a taná

ri ,,nagagabbyer*lün kinyllatkozt atás, hogy azért nincs ered-
ás szaktanárai fflunkaorkölceétől#

kívánkozik a kérdés t Mit tett a tanár
érdekében? Milyen a tanár-diák viszony, és mi annak аз oka?
Hányszor látogatott családot, hányszor boasélgetett аз ügyben
- namcmk osztály előtt, 2шмш négyszemközt - a tárnáéval, a
tanítási érán alkalmazott-e ogyénro söabott xaódssert, diffe
renciált médaaert, korrepetáltß-о tanítványát ötb.?

Mfetiir probléma, hogy az osztály fegyelmez ott oég© miatt azen- 

vod csorbát a tanítási éra# Gyalcrahban fordul elé a kezdő,
;ygy ко vés tanítási gyakorlattal rendelkező nyelőknél* A jő 

én rondsaerae felkészülés ellenére is, a műikére növelés nem 

voljeo, hiszem eredményes muxűsáhos minden munkát őrület on rond- 

-o és fagyelemre van ©zükoég# Okát abban látom, hogy a peda
gógia képzó intézetek шт készítenek fel erre kellőképpen,
.icjy minden embernél, igy a pedagógusnál is bizonyos fokig 

; orra mié képesség” kérdése is, és nem utolsó sorban, hogy 

аз ilyen nevelók nem tessnok meg mindent ennek q kijavítása 

érdekében# /Szakirodalom tanulaányosáaa, hospitálás,
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topaeetfiftatfeMe a UollősáktáW
А korssorü taaitáo, taauláo fálroártolaosáse аз, ha аз ár-

ktsárletosé
os Qi&Snl tonulodnyi nimka, ogyáni toljositsзбггу, orőfossi- 

l’áat kívánó hási faladat# Sokoaor holytolonül ás tudatosan

ii j űTóléaőtől f do a básifelodotofe differenciálásától# Fődig 

аз iskolai rendtartás által bÍ3tositott kot toot 61 iSt&ű о аз- 

tálcát lg l<
tinálio uohásaágü föladatok adására, oson koroastül a gyango 

társulok felaártoóstatására do a kúpoaségók óa tahotrégek msi-
sálifl ápolására# Így kaváabá lohotao olyan kifogása аз ооз«*
tálynak, hogy asárt n®i kásáit otto ol a háoi föladatát, uort
2013 ártott©# Ha pedig tánylog пега ért аз ítály agy Mao-

íbálni kívánok orról a helyt о Ion gyakorlatiul is. as

Ш8Яóbb hányada, vagy аз ogéas osstály ишз koositotto ol a 

bioi feladatát# lündon oootbon - ha koll ogyóara 

ki kall déritoni a iáiért jót* Oka lohot ешюк, hogy 

olkásaitoni, nort ш ártották, lusták, hanyagok voltak a ta-
a tanár-diák viszony ás

tudták

a torolók ossol is bosasaatják tanárukat.
van аз orvoslás lokotóságo, do a tanár no nlnúonáxon t iá

ját тшкшлбОшогаЪоп, ogyániságábea la lobot hiba, ás őst
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tikuoan# a cél érdekében ssámolja föl.
»

vm a munkára nevelésben, 6a annál la több a tanulók ozmő~ 

lyiségének foroáldoában. A legkülönbösobb "formabontó n ssá- 

noutrórósi nédoGorek nellott tgoa nagy jelentőségű van a ha
gyományos, osóban történő fololtetéanok. As ©o3láXyoaiok g- 

lopjdn érdemlik ki tanulóink as ówógi Maonyitványok oso- 

srJLutl minőéit ősüket. As olleroőrsésben megnyilvánuló legfőbb 

nevelési ooskösttek is as értékelés és a minősítés, onl
e

apák joga, liánon kötelessége is g nevelőknek. Éppen esért os 

osotályosás# értékelés elméletével Se gyakorlatával hivatása 

: ;aolatán koll élnlo a növelőnek. Ha est a feladatát a po-
da jfőjm hivatása mgaolotán, о pedagógiai előélet előírásai

os elvárt
□ágyé* Amennyiben hiba eouosik a kiviteloséobo, ige« sok ta
nítással# neveléssel# tanulóval ás asülővol kaposolatos prob- 

forrásává válhat. Tudondsul kell vonni# hogy аз igasoőq* 

talon osstályosáa mindenként árt a pedagógus tekintélyének 

Ős a munkára novollsnok ogyaránt. Éppon érért legyen tovább
ra is fontosságának megfelelő easkös a pedagógiai tevékeny* 

sóottokben.

г

A politechnikai nevelés órtelnesóoo őst jelenti, hogy as ál
talános oktatás keretében a nüssaki 6a tornésoettudoaényi

értelmosásból is kidörül, hogy általános nevelési fölödet# 

tehát non egy tantárgyra osoritkosik.
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Л !:$atai kísérletek, g fizika órák kísérletei, a környezet-
issaaveli tanulmányi séták tapasztalatai, üseta- 6b oyárláio-
Gat ások a mustrám sorolást segítik vagy gátolják, ОДшэевд» 

üyiünk által jól , hogy a kísérletekre való elókéosti- 

lot» о kirándulások nogasorvésésé sok figyelmet és rrankát 
-Ír rászól a pedagógustól* íCülünbösó tant ár gyaknál kisebb vagy
éppon nechatárosé a jelentőség©* л tantlcyi felügyelet negyem 

о "11 téli ásókat a sorolókét, okik о felsorolt lehetős égőkkel 
«* аз iskola adta aaocűáltetáai lehetőségekkel - kányáin! ob»

Мак .javára billen a aérleg*
A tanulmányi kirándulás, os üzemlátogatás, a küsös film- és 

DTlnliá-slátogatás, a kiállítások és tárlatok figyolennel ki
sérése és látogatása, valeirint a látottak és hallottak él- 

nánysserU m&beméléme «agyban hoasájárul a tanulóifjúság

tatásához éo & lerjOQßfololobb pályaválasztáshoz is* Jelen i- 

Coasakban ©át elvágja a iskolájától a tanulóifjúság, ©

Л szakköri foglalkonásotamk agyén1 és kössöseégi tovókeayséc- 

b01 eredé szakirányú érdeklődésnek g kielégítése a feladót©. 

A tehotségápcláo egyik jól bevált formája, asért is nagy о 

oscseepe* sert ез Önként vállalt munka nar^yobb eredmények el
érésére köteles* Bhbes kapcsolódó asaktárgyi versenyekre то-

utóbbi években, amikor a vetélkedjlé felkészülés - főleg 

лом egyéni, Миш 3 fős csoportokból áll, kollektiv falu-



- юз -

uat - a icösösaégi nunkát saol^lja 6a jól kőssithoti ölő a

-J ouakafojleostó, asooialista vemsonyoosgolnát. As orodne- 

nyaeso« Sál oüködó asakkorök jól ssolgálják a rcunkára novo- 

,.őat ie*

A tanulóifjúság esollecd ás fisikai cunkdjámk Uöösehaaon- 

litdsaí
Л tanulásról, а ssollani Bunkóról fentebb alkotott vőlonónyoo,
a^xiJ öt éves nogfigyeléoea ás felmőréa&n alapul, nm fölei
. .aj társadalmink elvárásának* Пш nyugodhatunk bele, азов 

LoXl fárodosnunk, hogy ifjúságunk tanulási norálját a ren-

nol javíttassuk*
Oyeraiokoink fisikai launkáhoa való hoasáállásö, politechnikai

taunkavógsáoo„aivoltaége, gyakorlati

UQO0 tanulóink fiaikai immkavőgaőoe oaak köaopoo, sót sok
a fisikai xnunkábos való UossááUásoalosotbon gyönge*

a kdaUeyeesőgOkköl, ős as órdeklődósük hi~лш a baj,

lioa úgy, bogy a gyeibe kópösaógü ős a tanulásban ш азог-
ast i-

Сьокозш bisoayitani, hogy a ш ellepi ős a fisikai ounka i- 

sősafel érdeklődés aa oootok többségében non ogyütt, fcösöoon,

saoroti,

Ilu.jöb külíin-külün jolentkesik. A korábban sár rögeitatt föl
adatainkat ienót mgorősitep, hogy аз osstályfőnök, a ssals-
tanár sokkal többet törődjön a jövőben, hogy a kösepesnok,
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gyengének "beskatulyásott" gyermekek érdeklődési körét - 

Sportban, Rátákban, szellemi- és fizikai munkában egyaránt - 

ianor je fel, esetleges tehetségét, képességét vegye gondo
sáéba és ápolására fordítson az eddiginél sokkal nagyobb
gondot. Azért 2,0 fontos én, hogy ogyotlon tanulónk ooo kal-

nonkahelyéi optimálisan állja meg a helyét, saját ás osolád- 

'u boldogulására és asooiolieta hazája felvirágoztatására.

?• A tanulási nehézségek, a tanulás tanítása

A gyamok szüntelenül érdeklődik, kíváncsiskodik, mindenre
válását keres, mindent tudni akar. Bsorayi kérdésérő kosdot-
fccm a családban, később as iskolában kap választ. As iskolai 
oktatás tartalma nem csupán érdeklődését elégíti ki, hanem 

us egyéb szükséges iamoretak közlését is biatositja. Az £#» 

halai oktatás követelményeket támaszts aiaonyos feladatok 

alvéggéóét kívánja a gyermektől, függetlenül ettől, hogy ár
úak lődik-a azok iránt, vagy от»
Д gyermek érdeklődése azonban mm feltétlenül korlátosődik a 

tananyagra. Egyrészt аз iskolai mim ka, másrészt as őt érdek
lő asórakosáo, játék között oaslik meg. Gyakori eset, hogy 

u gyomok érdeklődése a tanulás iránt korlátozott, mig egyéb 

táron kedvtelései, ssdrakosásai kielágitáaőbea aktiv. A gyer- 

-iOu értelmi fejlődésének аз orvos tartozéka a tanuláson kívü
li aaoileni elfoglaltság, olvasás, gyűjtés, atb. Ha mindest 
аз iskolai munka rovására végsi, úgy kell őt irányítani, hegy
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Ívtál égőin keresztül fordít auk figyelmét a tanulásra« 

•'k/akorl eset, hogy a tanuld csupán na Iskolában hallott 

Tárásától képes megjegyezni, otthoni tanulása visssoat no»
'réz cégekbe ütközik* Щ ennek аз oka? ВХооботЫп аз» hogy аз 

;t Sftolában eltöltött Időt a tanuld © lőhető logintensivobben 

Mhassnálja* А r-xSdozeree ás szemléltető magyarázat biatoeit- 

ta a figyelmét ás megkönnyíti a tanulást, a megárt ást. Аз 1 

bolai oktatás sikere éppen abban van, hogy a tanulót aktivan 

: kikapcsolja ** a már erűit ett médosorek segítségével - a ta
nulás folyamatába» biztositja saáaára, a megártást, аз olsa- 

ihitáat ás a gyakorlati felhasználást* Nyilvánvaló, hogy az 

otthoni tanulás eredménytőlm&éga mm lehet más, adut a hely* 

talán tanulási joődszor* Аз otthoni tanulás iránti érdeklődés^ 

lóhát a figyelem alapját ol об sorban a osülórek kell biztosí
tania* Аз eredményes otthoni tanulás másik feltétolo a tanu
lás technikájának ismerőt©*
időközönként a legjobb és legtöbb tanúiénál is bizonyos vies- 

а jzooée éazlolhotő a tanulásban* Bánok oka, hogy e követel- 

náayek fokozódnak és аз egyszerűtől аз összetett felé halad
va ©gyro intenzivebb munkára van szükség* A tanulónak tehát 

oédositania koll egyéni tanulási oédsaerét, hogy lépést tart
hasson a követelményekkel* A tanulásban észlelhető átmeneti

гАлДшпу alkon való változás, pedagóguaaoero, uj közösségbe 

; uralás, uj toniárgyak, stb*
Olykor csupán ogy-egy anyagrész megértése okos nehézséget, 

ósA gyakntm kiíiutássál van a ssóbaníorgő tantárgy és eset
leg általában la a tanulásra*
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arra, hogyZamkov
^diöéfíöt kapjon, jppoii ősért a tanulás t Geholt jóra fokosot- 

-abb figyelmet kell fordítani, mivel аз fontos ti

a tanulónak leginkább

t novotési Sblyatmtben jelentős sserope van г munkált at árnál: •
л tanulásra való utalás оя uj tantervűkben ie raindonütt
íoláümté a tantárgyak követolraényeibon, valamint е módszer- 

tani alapulvekben egyaránt« As oktatás elméletben a hang
súly áttevődött a tonuláera. 8a nár mo as ismeretek köave- 

iibéűQ a lényeg, Ьашда a padagégua által vasárait tanulás, 

coelynak kösáppontjábem q gyomaok személyiségének fejlesztő
be áll.

/' tanulás tardtáss területén elég sok ргоЫбзза merül fel,
A gyerekek egy réssé mm tud tanulni, lényeget kiemelni, En- 

-.'ük oka lehet as érákon tapasztalt figyelmetlenség, a cél 
tudatosításának, a problem felvetésének ág a célkitUséső- 

rak esetenkénti elmaradása. Előfordul as éravégi összefog
lalás hiánya le, Döntő ok lohet a nem megfelelő olapkősaoőg, 

ü főképp as értő olvasás hiánya, 

i:-édesekből as következik, hogy e tanulás tanítása lényoges 

föladat, amolyra es osstályfőnöki éra is sok lehetőséget od, 
do a szaktárgyi érát is fel lehet orré is hasonálul, 

c tanév oboáén, hanem ponuanonson a tanévben bámikoa?, ha a 

Problémát felismerjük a tanulónál. A munka- és а озamiéitotő 

оазШз alkalmsába »6 öncélú legyen, ne a felügyeletet, ha- 

яж a tartalom megértését s3olgálják.
A tankönyvből való tanulás аз isnaretarsorsés lérjyageo for-
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Dole lehetőséget kínál «пято аз általános iskolában a 

шоу«? nyelv ás Irodalom tantárgy, шио!у аз ártó ás ártél*
::os olvasást hieatott elsajátíttatni minden tanulóval аз 

önálló érdekében, amit a fölső tagozatban 

ош osabed elhanyagolni# As olomő munkánk fontos ráaso az
tanulás

0*3-303 ás a rósz vissoryának megértése, a főbb tartalmi шп- 

iailvalá, аз alapgondolat kiemelése, állásfoglalás, itőlöt- 

alkotás ás аз órovógi összefoglalás. Esek aránya ás tarveao- 

rii alkalmesása ás fölismertetőnо segíti öle a tanulás tani- 

táeát elsősorban a tanítási órán#

л tanulónak a tananyag blsonyos ráesőt /szabályokat, uegha- 

tározásokat/ esőezerlat kell elsajátítania# a csövogtonuláű- 

тмк asírt van nagy jclentőságo, mivel as erősiti a gyermek 

o:;ü ékezet át, kifejesőkóozsósát, tMreágro szoktatja, bőví
ti szófeinesőt#

asdírlnee-bővitls, a kifojozőkéűzaég fejloastóe iaár as is- 

kolábelőpás előtt megkezdődik# Eeakssei a meeeiacodáa,-viaa- 

сзак1*аея0в, beesőigetós képek alapján, esüÓkesetből való 

szövegtanulás. A rsóMswe lehetővé iaosi, hogy gcMclaíaitset 

rritoeea fejeesők ki# A sadklncs-fojloeatdsael párhuzamosan 

kell fejleset ml a szóbeli 4a Írásbeli kifojezőkósasógot is# 

:;a a szülő ssoreti a könyvet, a gyeстек is szív esőn olvas#
A ítaUlőnek a gyermeket irányítania kell аз olvamaányoinak 

^^választásában ée as olvasmányok tartalmát mag kell tár- 

gyalul, hogy azok hőssájáruljanak a gyermek érlelni saiavo- 

auüámk fejXeestáeáhas« IJcndja el a gyomok as olvasott 

pj tartalmát, orrnak lényegét, miközben törekedjék
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Gyakori ©set, hogy a osóboli föladat ЬомэаЪЪ ssdvogrőoa 

távtanulását tooai asükségeoső# Ilyenkor a ssövegot kisebb

азакга, a prusai ssövognől 1-1 bekosdősro# As önállé egyső- 

GOk?o felosstott osövogrőoaoket ktllön-külUn kall nogtamü- 

ni, еШФзЪоп 

urthötő legyen#
Д gondolatogyoág megértése után, a oonáanivalé lényegének
tdaaolőodvol próbálja a tanuld saját osavoivol elmondani,
Így elkerülni a "magolást", о "biflásást”.
Olykor аз la problémát okos, hogy hangosan vagy Imngt alánul 
tanuljon a gyormok? A gyengébb felfogású gyermek tanuljon

figyelőt a ta
nulásra, a figyelőm?© öesapoatooitja*
továbbá problőm lehet, hogy аз egyes tantárgyak oaébeli
feladatait milyen sorrendben tanulja a gyermek# Céloserübb
c sebesebb tantárggyal kosdoni, végül pedig аз Írásbeli
kávai befejesni#
As Írásbeli föladatok jelentőségét gyakran lebecsülik a 

aulák# "Ш nincs looko, csak Írás vem" - mondja a gyermek a 

ОЗШ.6 kérdésére, aki a feladat földi érdeklődik# Pedig аз 

Írásbeli feladat fontos osorepot játssik a begyakorlás Ős a
tanult anyag alkalmosása osaqpcmtjábél, továbbá Igor lénye-
gos a rendssoretot, a pontosság ée as csatétlkad islőо ki
alakítása Dsoqpontjábél#

Jő, M Q3 Írásbeli feladat megoldása ©lőtt előssör a gyer
mek igyokosik megérteni a feladatot, ős miután megoldotta
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Аз Írásbeli föladat küloá alakba olGoogiti a pontosság kö- 

tolöeoágttttot, rondssorotot éo gondosság, valamint а rond- 

D3Q2fOtet éo osápúraák kialakulását* A saép és a gondos irás 

tárgyi eaenpoatből is fontos, mivel а gondosan loirt fala«

-’dóban gyakrabban fordul Qlo nyelvtani, mtaaatlkai vagy

Cytíkorl os a 03ü!6i 
m lobot о lustaság oka? Aki ősi v oson tanul, oki osorot ta- 

: alul, аз nm lusta a tanulás munkájára. A lustaságnak ál- 

ialábea két oka van* Аз ogyik külső tonyosokbeu, a másik a 

gyosmek magatartásában található.
I~"lao tányosá lohot a tanuld k8myo30tdnok vissonya a tanú-

ellen»

» hogy а gyes&iofe lusta témáiul*

»'

Otb# А gyermek oagataatdoábea novolősi okok időoik old a 

luatafláset* Ilymssk Ihatnék» оз GootBnsdo hiánya, аз akarati

A gyesnek voloasülotott tulajdonolt hogy örül cimtomo!:,
c:rd sikerül* Ssoratnő, ha erűmében mások is oost ©imának, ol-

ta«
passtolja, oaorgalm fokosatoson csökken, végül tolj 

□ogssünik* A asülá figyelőd, érdeklődése da oll mesés о olyan
‘JsstSaaá őrá, omolyet g gyermek non nélkülönhet a tanulásban.
Аз olkéayeatetett gyesetek, aki mgssokta, hogy íaindont kő« 

esem. kap, nm ssorot tanulni, aivol a tanulás fáradságot ős 

nuakái igénylő föladat, orőfoositőat igényel. As ilyen
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viüEj аз йгба* hogy ellmlm lehet beszámolnia munkájáról, mert 

ezzel kiválthatja a szülő elismerését, dics ár at ót.

Д szülő a gyomoktól яш követolhot többet, mint amennyire 

:■ 1 valában képes. Slolytolon tehát, ha a gyönge* do képessé*

v;ij fordában oognyilvánulá büntetésben részesítik a gyomokat.
romokot csokié az ösztönzés késztetheti az arednányoaebb 

unkára» a kényszerít ős, ‘ólömlitős*

/ gyomok őrtékelősőnok Igazi foknőrője a tanuláshoz való vi- 

2r;onya, felelősség- őo kőtelessőgőrsete, valamint az, hogy 

töljesitaŐnye arányban áll-о képességeivel«

3* onkiszolgálás, társadalmi make, fegyelem ős шшЬ* 

erkölcs helyzete a közösségben

Л korszerű iskolában a tömlők masiáális aktivitással vess* 

rok részt a tanulás és a közösségi ölet xaegaz er vésés ében*
Ír, önkiszolgálás a munkára nevelőo hatékony eszköze. Sajátos 

nevelőért éke abbéi fakad, hogy az önként jelentkező vagy а 

jyormkkollektlva által megbízott tanulők vállalkozásukkal 
fcüshaszmi szükségletet elégít ©nők ki#

- ellátják a napos!, hétesi teendőket,
- kikészítik a szükséges szemléltető eszközöket,
* házi feladótokat ős tisztaságot ellenőriznek,
* elvégzik az iskolatoj ős péksütemény osztályonkénti 

elosztását,
- a gyakorlati műhelyben, tankonyhán eszköz és 

ocánfololőoük segítenek аз eszközök előkészítősével,
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eladásával,
- ellátják m uttöró, késlekedhet rendőri feladatokat,
- Őrgveeetől ée egyhb úttörő tteztaégvimlŐÍ feladato

kat látnak el.
Co t toi к ömlött kösárdetelődáiire tartanak asámt. A tanuld!:, 

a novolSk ée az liléik előtt felelősek a ookrdtf feladat ol- 

l&táaétirt*

A fölsorolt tároodalrai munkákat énként vállalással, osstá-
lyonkóntl oorrendbon, з öniá bon nevelői irányítással, úo ön
állóan vágsik,
Ы oastályfonékéknok, аз Ügyeletes nevolőkuak hivatásiak na- 

(joeletán kall állni, bogy as iiakiasolgálást аз egdsa iskola 

szükséges társadalmi munkának fogja fal, ami a tamlóif juoág 

áxűekait saolgálja elsősorban#
А munkára nevelés korsserü fogalmába beleértjük, ísogy a ta
nulók életkoruknak megfelelő, teherbíró képességükkel liiüiv

col arclüatának formálódásában, a oaooialieta erkölcs 

máinak, szabályainak gyakorlati elsajátításában lagnögyobb 

ív:, or epe ás növelőére? jo a munkának vmi. •' /2?/ bmigeulyosta

villás, a társadalmi munka ée as ünkissolgálás is nevel.

Luülnok fel rá a tanulók, ha meghatározott rondűserosöággol, 
valódi tomoló munkát is vagonnak*
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A tenael&atmka neveiéhatása tamószetében rejlik# kollektiv 

tevékenység* laely értéket has létre. A

mgytteeml tonaolásrul. Különböző raunkaalSveletekkel,
*

kával járó testi-, lelki erőfeszítést, a kitíteött cél elé
résének nehézségeit, átélik a elkért. Kapcsolatba kerülnek 

a dolgosé felnőttekkel.

erikáiba kapcsolódhattak be tönegesen a tanulók. A nevelő
testületek őrtokos tapasztalatokkal rendelkeznek a tanulók

eséséről, Irányításáról, a nevelőha-
táaok őrt őkealt ősőréi. E tapasztalatok еЮжзЗоо a
nevelés hatékony folytatásának fontos feltétele.

hallgatókkal bezárva, a rendelkezésben előirt, én a
adók által kért időben a felnőttekkel ösonos teljesitoény-
béresé* alapján felbecsülhetetlen értékű sjunkát végesnek a

A £ögyol®m és launkaarkölos kapcsolat bem van n±nd a nevelők,

wGIőgí őrtekosleten kötelező jelleggel foglalkoztunk a fe

talvol.
a nmlm termelékenységét és annak feladatait. Аз Ш!5!Ф UI.
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"As előttünk álló feladatok megoldásához 

olengedhetetlen а munkaerőnek a jelenlegináX 

hatékonyabb fbglalkostatása." /26/
válasstható ol а

и и л к в з г к ü 1 о а
munka-

do аfegyelemtől
ic’rdásátől*

v'lmdeüadL és pedagógiai időeaarftoégo odaránt indokolta.
A társadalmi célok elérése - többek küsött m élotsslnvoml 
к) аз életmód jóbbá tétele - fegyölmesettobb, eredményesebb 

::nnkát igényel nindanöylunktól. Indokolt felmérni, hogy аз 

ir&ola életre felkéasitő programjában kellő mértékben az
pel-e a munkára nevelés, e munkaárkaian megalapozása, a fo»
gyeimeaettoág, a kötelességtudót - laint orkölosi tulajdon«»
Ságok - formálása.

t

collett, a tanulók munka nélkül ölért sikerekkel, és a jogi, 

illetve együttélési szabályok köst bujkáló, alapvetően kü- 

slsságellenes életvitellel is találkoznak. Tapasztaljuk ast 

ellentmondásos társadalmi gyakorlatot a kdsvé- 

legény különböző rétegeiben másként Ítélik meg.
Д tanulók családi helysetо a fogyelara és a mtrakeorköloo te
kintetében is változott. A szülői tekintély vosstott hagyo- 

iáayoe családi erejéből, a családi nevelés követélményoirо 

:;йз jellemző аз indokolatlan szigorúság* A eaülőlc többség© 

azonban igényes éo helyes nevelési oélokat követ.
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ВзокЬоп a booatJlotos munkára, kötoloeeógteljesitásro nevo-
MO kösponti helyet foglal el.

család кШкШа а gyermekek бгзеlat, erkölcsi qovg-
"éne iránt. Rendezetlenül álő, italozd szülők kososáégal
lonos óletpáldája csapongó IdJveielaónytáhasztása esirrfce le- 

tetlemá tessi gyaraokl fogalomalkotását a rendről, a fe-
vissoayről.

A családok oaonlálotánofc da nevelési gyakorlatának ismerete 

Idayogoe föltétele orrnak, hogy аз iskola reális progroroot 
alakítson ki a jsutíkaerküloo alaposáéiban ás a fogyoL 

. slásbon. A szülők magnyorioe ás aktiv nevolőtársi egylittnü- 

ködáeük öeatönsáso teendőik egyik legfontosabb feladata.

^ölömről, a munkához való hely

”A szocialista állam követelósoinek tudatos teljesítésén 

lapuló munkafegyelem állami fegyelem,
'ü vállalat vezetőire óo dolgoaőira egyaránt köteleső."/29/ 

Oiokln# A Doriíisto etika alapjai ciiaü niivőbm megjelölte а 

Dtokaf egyelem szocialista órványoa|nósőaek jelentőségét.
В fontos tótéi ki. agógait Ősére idősem Lenin tanítását, amely 

sasrinfc о tömegek demokratizmusát ós aktivitását "egyesít
sük a munka kösben tanúsított
aiiakakOiJb« ellentmondás nélkül ongedolmoskedühk egy 

a$Xy§ a saovjet vezető akaratának." /30/ Ami aat is jelen
ti, hogy a vállalatok ás intézmények voaotőinek példát kell 
mutatni os állami fegyolem tiszteletben tartása, a párttal 
óü államai saambmsi kötelesség mgas fokú tudata alá kell 
mindenkor helyesai a hivatali ás а helyi érdek oköt. dst kell 
áttételesen alkalűösmmk a oaocialinmust Ópitő, szocialista 

társadalmat megteremtő törekvésűinkben.

асdal, hogy
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4. A gyermekek munkája a családban

A család a gyomakak - különösön os általános iskolás ko
rnak - aevelésének elsődleges t orzadQuotes küsego* A gyomo
két? a családban naponta ét ölik ast, hogy пипка nélkül meg- 

Ottad аз otthon óleto. A családtagok igényeinek k-iolá^tdso 

nők munkával történhet nos* A nun&áhos való viasony kiala
kítása is a családban történik. A nai család egy rőosónok
életéből as otthoni "konyórkoroső"

asülők munkába általában Iiáson kivUl ioogy végbe. 3ok gyor- 

oetmek alig vonffogalma orról, iáit, mennyit, ni ért dolgoamk 

a szüleik. lton □indocy, hogy а naülŐk gyermekeiket magiaaes- 

wasik-o munkájukkal, ás esőkben a közlésekben uilyenok as 

á. .^foglalásaik, milyen viszonyuk tükröződik a uunkáhos.
Па a gyermek ssül óiktól a íaunkaholyrol, szülőik munkatársa
iról, vezetőiről állandóan aegavit értelmű tájékostatást 

akarva-akaratlanul neki is rossz véleménye alakul ki а шо- 

••■xthelygól, éű óbból hoeesu távú káros kövotkostatóookot von 

le# lilengedhetotlon as is, hogy a család Önkissolgáló munká
jában a gyeaaek a legkisebb kortól következetesen osoropot, 

önálló felelősséget kapjon.

általában kissorul.

*

A családok életének alakulása zaegváltoztatja a házi munkát 
ifik A szülők jelentés hányada ш találja meg a gyomok 

liOlyes bekapcsolódásának és felelős részvét ölének módját a 

c aulád! mmikamagooatáöban. A aiűdonnapi tapasztalatok éa 

kísérleti eredmények ast igazolják, hogy azok a tanulók, a- 

kiknok a ooaládban életkoruknak megfelelő rendszoros iaunká- 

családi kötelezettségük van óo est lolkiisaarotoocm
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tolj©altiк, a tanulmányi munkában is inkább képosefc a rond- 

rioros orőfaasitóare, társaik aegitÓDáre, а >Mzősségi iß6~ 

jók öntevékeny kielégitésére#

tanulóink ©fioládban vógsett mmkáját báróra csoportra oss- 

t i# № első csoportot képezi, ahol omiknon evesükön ás sso- 

bndidejUfcttn felülmúló munkát kell végezni a gyorsolmek* Ba 

Ül hástartdal munkából, kisebb testvérok felügyelőidből,
■tilatgondosáéi feladatokból, és а határban végzett növénye 

ic fmeestéetí, és kertészeti, életkoruknak megölelő, imnkáből# 

ások káros hatása ott jel©ütközik - elsősorban akkor, ha sok 

szabadidőt igényel - 4a az iskolával kapcsolatos mxnka ott- 

honra eső vészének végzősévé » 

oera a gyermeknek#
A ráoik csoportba sorolom ásson növendékeket, akik a háai 

i lkában erejüknek, szabadidőjüknok mögt elölő arányban vess- 

вок riszt# A novalóknak ebben kell segíteni a szülőket 4a 

remekeket egyaránt# Hirdetniük kell, Мазеп аз életro va
ll felkészítésnek nem elhanyagolható területe.

marad ideje, sót energiája

A harmadik csoportba sorolom azokat a gyerekeket, akiket 

ozüloik negálapózott anyagi helysete, vagy roooaul ártalm
sait gyenaekesereteta, *a csőitől is megóvja" sem ö osalád- 

bcm, sem egyéb helyen nem szoktatja munkára# Es konfliktust 

jelent аз iskolai nevelés elveiben le, és oleaukadva аз 4- 

1ettől, különcködő, gyenge álldkápeseégü ás elkányeatetett 

jy&vmk аз élettől kapja majd аз első - as életben gyakran 

előforduló asalódást#
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• '1% gyakran találkosmik a családi növelés egy másik nagy 

cilájával le# A mai felnőtt ползodók életszínvonala, ottho
nának falsa erelioége, anyagi lehetőségei annyival magasab
bak egy nomodékváltáfl korábbi életével, hogy úgy érsi a 

pernek ének eok mindent megadhat, amit gy amekkorában szü
leitől nem kaphatott 

t munkától kíméli meg gyenaakét*
Cok területen - a gyomok életkorát felülmúlóan - kiszolgál
ja, igényeit túlzott mértékben kielégíti. A családi raunka-

Aa ilyen sattlők nagy réssé éppen

.ogcjstáaban sem kapnak szerepet, koruknak megfelelő felade-
vOk»t# 4e igy olkényoatotottó válnak. A gyeinek pedig, ha 

mojfolelőan motiválják, nagyon szeret dolgozni* A munka, a 

tevékenység, as önálló felelősség fejleszti az %yesaégét 
j3 az öntudatát# A játék ős munka az imára összetartozik. Щ- 

éqya nagy károkat okos. A mai gyermek a helytelen kiss Olgá
idat, a gondtalan ellátottságot aaokja mag egy olyan táron- 

dalomban, amely a taunka alapján értékeli és becsüli meg az 

Óbort# Salán itt van
a legmagasabb élotoaiavoaalu családokban felnövő gyermekek 

követelik legjobban, hogy a szülők mindon igényüket kielé
gítsék, nem egyазer a saját életsainvonaluk rovására is.

A munka ás aa igények, a szükségletek kielégítésének helyes 

viaaonyát a szocialista társadalom által nyújtott lehetősé
gekkel való élés helyes alapjait аз a gyermek tanulja meg 

a családban, akit a oaülők bevonnak a osaládi gazdálkodás- 

ja, megismertetik vele a kereset, а jövedelem felbaaználá- 

aáaak módját, bevonják, meghallgatják, elfogadják reális
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javaslataikat* Bauten is írjegvulóaul a családban a gyermek 

ugyanio joga, önálló aaerepo*

Л rendelkezésre állé nevelési eszközökkel, a ssülök folvi- 

lágoalté munkájával kell végezni a szfílőknak Gyermekeik 

családi munkába való bevonását, hogy ifjú én felnőtt korban 

iragukra támaszkodva is könnyebben igazodjanak el a társudo- 

.0Libán gyermekeik*

5* Munkára nevelés a napközi otthonban

Аз általános iskolás korú Gyerekek kb. 40 %-e napközi ott- 

liánban tölti nyolo év. 
látásán köteles, hogy a napközi otthonban nevelkedő temulék 

mm kára neveléséről ie irjok*
Ars ott dolgosé nevelőknek rendkívül fontos feladata a nun» 

Izém nevelés, hissen a napközi otthon életének minden mos- 

itát áthatja a munka* Olyan fiaikéi és szellemi tulajdon
ságok fejlesztését kívánja, amelyek siketé, eredményes aun- 

ik képesed a tanulókat, és előkészítik őket a fel- 

fíőttkorl tevékenységre* A munka sokoldalú megismerése sok 

tanulással, az értelmi orők állandó fejlesztésével jár, fej
lett íosmuális készséget kíván# Erőkifejtést igényel, tehát 

<u akarat fejlesztésében is óriási a szerepe* A tanulóktól 
állandó figyelőét, rendsaexeseéget, gyakorlást követel* A 

közösen végzett iskolai munka során baráti kapcsolatok ala-

keroeztül fél napját. Ez о шзаа

balnak ki, a gyermekcsoport összeszokik, folyamatosan
szerveződik* A munkavégzés során aia-kösöaséggé

■ ,:i ki ben&Uk a fizikai Is a czelloai munka mgbocöttlése, о 

írót oloeségt adás.
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rövidtávú, do tudnak elmélyttlten Is dolgosul, asért 

fontos, hogy a teljesitőkápessésükhös Ejtjük а nunknmüvele-

»

'• "trolik as ólért eredményt, ha éráik, hogy megdolgostak ártó.

a taméasot- ás a tormásáét titkai iránt. (Pálén 

03вяи& etetik a madarakat, agsádnak sorsukért, mert tudják, 

tiojy milyen nagy ssükság
^-/üaölosöben a káros rovarok pusztításában. Ugyan ilyen

»

as élővilág fejlődését ás ast, hogy шоМjukkái es utóbbit 

befolyásolhatják. Ason kell lennünk, hogy a munka kellemes
о 1 foglaltságot is jelentsem nekik.

As önkiszolgálás ssorep© a napközi otthonban
közösség see^pontjábél jelentősebb oscropot kap. Söek as ál*

tok is csinálják ast. A nevelő érje el, hogy 

Ida egyre önállábbaa történjék, as irányítást о 

folelős fokozatoűim vegye át.
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A tanuldk tartsák természetesnek, hogy körülöttük legyen 

ináig a közösséget célszerűen szolgáld rend* Kedvvel in

egymást az étkezések lebonyolításában, a termek célszerű át-
rendezésében*

A tanulás mint a legfontosabb munkájuk a napközi otthonban
szolgálja a tanuldk feükéosülését a tanítási árára, ás a 

•Övcmdékek előkészítését аз egész életen át végzett ömaüve- 

'iro ás munkavégzésre*

A tanulási foglalkozást célszerűen egészíts© ki a wunkefog-
lalkozás* A neveld segítse eld a fiaikéi munka alapelemei
nek megismerását, a munka megszerettetését, a munkabírás fo- 

aáaát* Szokják wog a tanuldk, hogy a környezetűkben adddo, 
általuk is elvégezhetd vállalják* Bontakoztassuk
ki a tanuldk kezdeményező kedvét, önállóságát, hogy járulja
nak hozzá tanáccsal, útmutatással, bírálattal a munka szak-

A napközi otthon tulajdonképpen átveszi a szülőktől a gyor

sát,
hat о téren minden feladatot, de felelőssége igen nagy a
Gyermek személyiségének kialakításában és a munkához vald
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iakola őa a család, a pűCüjS&jo 6а c .. ;.Hú bepaeolGta Л-
úalldcn Jd, do OS aoftoaov ДОС olujo.tiC ... ... ..,-чХ .. -оо:.'-

feladatokat folyoaatoaan Jól oldjon mg* 

ПйЛз adva van a ftotoo föladat, bojy о öaüXukot föl kall fed- 

odtoolbk oldosör a OBtoariallata vil%iá:jo$ 6a osoolöllsta 

oat&loo oloőlotánek Isnorotdro, mrid, bogy ор.лак anoíLloadbca 

dl la ., továbbá, boa! cyorcokát íj ilym caollo / ..>.i dgvqIJq,

•

a cűűládoo boltin EmnüooQoosstáabaD c atomot bolyoato tolja» 

сш oáo, (altit es ollOQförzödalQi fcorboa, a felodruboraelö, аз
. *

kot a ssüldi: aa colosában kikapcsolják a ooaláűl пшйшовеэова»

Л faluöl eoaládckben drsőfeolhotd locjobbcn, hogf a ooüldk <3n- 

nterdtot noa ktndlu dlctaddot folytatnak* oőljuk, bogy ogynSsat 

tzloljgltaőte oaját anyagi icdsyfkot, обсгбшк a mjukdaál аа»
■ *

:!o5iu JoloCttok a gyűrne kokat sl’ ipoGC ...л; a oealádru hó-
.

mcftáí mgtdUaSléséro, folt őtol aave, hagy a gyerockot: folnatt- 

pca a osülök soocűálotbaai tcroaláoűl niatt l&afllktuooк vár»

Ad aj Dovoiőoi do otrfcatdöl tasrvsfe ciaCoortai аз oost ály főnöki 

oral: ’jonotdban, asioatsraotlfeuoan foglalkosmk acaaXádi diót го
...
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iskolának is tarvoserüos
"suLOŐk iskolája" keretében, folvilágooitó munkával föl Iroll 
káooltsai

hiatatá*

А «ДО.
latos ciklcoi, előadásai is sokat sortot tok éa socitonok a
a yülűk feívllágositásában, ard 03ortntora Dög fbkoalmtá*

ódáján is olhaíiíjaott, ás a (gyakorlat is igazolja, hogy "a 

Iád! Huskanegoastáe raegváltocitatáaával ogyidojlion nogindult a 

falvilágosiid
VŰaltásóért»* /31/ 3 ЫЩ| elhanyagolásával aa iskolákat is.

apák nevelési
(bdoklŐdáaánek folkoltásáro,

:::.;iI03tertaöáos 1040/1973#A* 10./ saáau faatároaata 1& fogai-

eléggé oltorjodtok ások aПСГХ jyiságbCRJ J

bioldgiei, ©géssségügyi, etikait aorália »

clcpjodhetétiének a hamonikus, kívánatos tábori kapooclotokt

rás a fcorosorü családtervosés nogvoldsitásáhon. Bsért
Inai oktatás minden formájában, továbbá a lakosság kBrébon



s

Кi !I
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uissciiaák vissza az ix^perialisnus antikonenmista, szociális-
□usallones propagandáját« Az alkotó ideológiai viták ада- 

»tot erősítsék a szocialista befolyását ás a politikai 
osóvotságet. As ideológiai munka színvonalának cmelásét, bo-
iÜaáotk fokosását sürgeti a ezooialianue ás a kapital!
között folyó világjaárotü 

tcoágat tulajdonit a tóért várpártokkal © táron megvalósuld 

szorosabb ogyüt inüködámiGk, mely segíti közös feladataink 

:.iojűldását, eagiaélnk törjosstásót ás vívmányaink nápaserüei- 

tóaái." /33/

Pártunk nagy jólküzdői

A szocialista iskola ás család segítőtársa a politikai ás
ifjúsági шágálom* A s ifjúságivilágnézeti nevelésben 

szervezet nélkülözhetetlen gyakorlótore a tanulók t
ág politikai aktivitásának, szerves ráüss a tcmulókösöesé- 

цейшак* Ifjúsági szervezet nélkül nem képzelhető ©1 a szoci
alista á tIzmus az iskolában, a szocialista viszony a 

pedagógusok ás e tanulók kősóit«
./.j erkölcsi nevelés közösségi ©Ív© as iskola ás az ifjúsági 
доз«£1ев - uttőrősservezet ás KISZ - ifjúsági önkormányzatán 

be:: valósul mag* CsolekvSor© késztető ás jál érvényesülő as 

áüLlaa&ő közös cél, amiért as ifjúságnak harcolni ás dolgozni

OSalrtárgyi versenyok/, Úttörő fJüvásseti Szemlo, Iskolai nü- 

soroe őst, sportversenyek, szakköri munka, kirándulások ás 

táborozások. Ifjúságunk hasznos szabadiad eltiltását is szol- 

cdlják, az ennél fontosabb elvi érvényesülés mellett*

Jto ólat oá in vonalunk alakulása от közömbös a nevelési
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• :Ő -.jolt'd* na 233313? . Xl. kongrouaaroa bossánoldjában Kádár 

olvtáre igy fogaimén* A ssooiallsiaus építésének logutébbi 
két ővtiaoddro vtoosatokintvo ast láttuk, hoi^y ®a oroaág 

lakossága anyagiakban és ssollemiQkbcm jelentősen gyarapo
dott. I960 éta a lakosság fogyasztása őa аз ogy jutó roál-
íPvodelem több Hint kétenoreséro nőtt. Felépült mintegy más
fél aUlíő lakás. Аз oraság lakosságának coaknom a felo uj 
otthonba küliüsött. Altalánosoá vált a hástartási gépek* шо* 

eégép, poros!vd, hütősoekrény, továbbá a rádió, a tolovi-
oié... 0
A osalád dlotosinvomláuak foka is befolyásolja a növelést. 

2qаз, hogy 03 élotsslnvonal és аз életmód gok esetben nines

as életssinvoml a nevelésben, mégis említést kcal termi tő» 

la. Аз átlag álotsainvomlon oluli családnál fönnáll annak 

vcosilyG, bogy a gyerekét tuldolgostatja, аз átlag életssin-

:io;.;y túlságosan megkíméli a gyermekét. Bsmok nlvolláláoára
nagy lohetőségo van аз iskola családok fölé sugársott neve
lő '.lankájának. Arra kell asonbaa vigyásni, hogy as egyébként
io éraékшзу оsülőkot aog no bántsuk anérsotükbsn, inkább 

éosérvekkol győ3aük meg okot a helyes nevelési formáról.

And a tanuléif jueág legfőbb munkáját, a tanulást,
és a tanulásboa valé hoasáállást illeti, annak megítélésére
аз ártskeeéeea bevesető rdaaőben Degfogalmsott Ъ1хюЪ.£?Алш 

oajnoa igas. A társadalom, a osolád és iskola türokvéooi-
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'•oktatására töroksstoik - utasé arányban a támlák bassá-

árdekeltflági elv javításával,an

Vá^ösetttt a tanulók rjuakájáaok podacósLai irányítására hivoa 

föl Ö ft^yölíaot.

te voaat kölló növelőül erodoényhos, ha tudatoson irányított 

«oiyeaetta válik* wissen a vol,

bsjyeóe eaerveaáoőnok, irányításának asenpontjai, föltételeij

rdt föladat fald jón raeg életkoruknak 6a fojlottsócííknok, 

ejyuttal tejye lehetővé kópsolóőrejük ős kreativitásuk drvő-
:yccriaóoót.
A ntmka obijának pontos подjelölésо♦ Sájőkostoíás a vdßköödö 

feladat oserepőról

Odyot a küzdaúéaí olliotárosáé bofolyáaol*

A cyoraíűeOaöaséc bevonása a mnka előkéseitőoőnofc ős
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föladatok kiválasztásába, a auaknao^ooatás kialakításába,

a lehető legjobban biztositja аз

Л podacégus ás a felnőtt immkatármfe példanutaté részvétele

adása.

Aa orodaőiyaoeőe ás a siker biztosítása.

A tazruldk vörsansési kedvének fölkelt ásó, öestönsáso,

esőtlogos csökkentése, a namkalondiaet indokolt oárséklés©, 
rövid pihenő beiktatása, buadltás, fi^yelcofolMvás, as op-

©rednányokon kívül аз erőfeszítés,befojeatávolA
a fogyolnesettsás ás a társaknak nyújtott

Sátsác konkrét, kÖBÖeeősi ártokolásé.

értékek vádolná
nak *

A kloaolkodé osyéni ás közösségi helytállás méltányos orköl-

Xatoe elmélet milyen hatékonysággal érvényesül a /gyakorlati
cl

- r P
% b?•3|> Ü 
^ % ро№$>
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