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BEVEZETÉS

A dolgosat célja a kémet Szövetségi Köztársaság okta
tási rendesere tároadalmi meghat ár os о 11 о ágának, a társadal
mi-gazdasági viszonyok és as iskolarendszer összefüggésoi- 

nek bemutatása, elemzése.
Visogálatunicat os 1TSZK iskolarendszer két legfontosabb te- 

rílletéro, os alap- ős középfokú iskolai oktatásra összpon
tosítjuk; a esőkképséot és a felsőoktatást песa tekintjük 

vizsgálatunk tárgyának.
As iskolarendssor funkciójának, a felépitményrondszerben 

betöltött holyónok, szerepének, szervezeti felépítésének 

ős tagolásának, as oktatás különböző tantárgyakban megjele
nő tartalmának, politikai karakt or ónok, az iskoláztatás tár
sadalmi-szociális helyset általi meghatározottságának elemzé
sével annak bemutatására törekedtem, hogy ez ITüZK iskolarend
szere, mindenfajta korszerűsítés, a tanulás lehetőségeinek 

széleskörű kitérjesstése, a széles tömegek fokosodé iskolá
zása ellenére alapvetően osstályjellegű, a fennálló társadal
mi rend terméke és egyúttal annak lényeges újratermelő eleme. 
Ilindenekelőtt azt os izgalmas és ideológiai-politikai szem
pontból rendkívül fontos kérdési:onplexumot próbáltam vizsgá
lat alá vermi, hogy a jelenkori kapitalizmus о nintaállamá- 

ban — ahol valéozinüleg a legjobban sikerült a késői kapi
talizmus szükségleteihez igazodó, annak funkcióképosoégét 

biztosító társadalmi-gazdasági és politikai-tudati mechaniz
musokat kifejleszteni — milyen szerepe van az iskolarend
szernek, hogyan közvetíti azokat az ismereteket, ért okitéle
teket, társadalmi-tudati normákat, amelyel: a tőkés társadalom
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1ónyoGót, idoológidjdt tootooitil: moc ao azt jolenitik raeG  

Livanatoonal: óo holyeanek.  

A tiiaotogyaoztdora bodllitott kapitcil3.nnuQbon a acól©o  

tilrle[,~c3i: coelolcvócioinok behatalrolá©a, a rondacer árdekeinQl:  

neGfelolú moclerbo toreláoo elcw"eoráan nen n©eptiv ouabá1.yo-

sdaokl:al, tiltó óo oln ryoció oockUzi3kkol, banem a tudati folya-

matok cólirdryoo programozándval valóoitbató n©G. Ebből l:üvot-  

kezik, hoar nUvekvő ozerepot kapnak a :ok, a tudntfonad].G f  old-  

pitrrány alomok, amolyok a tdroadtilmi konoenzuot oecitil: elő  

6o a ktizgondolkodtíot rozulozorl:onforramd alaL-it jdk. Ilz03: hUzutt  

Liemelkedó ozoropot kap  a  fo:L~.ílló tdreudalon 6rtókrendjót  

3.ntózrzón;,rocitott fozzúban locinl::íbb kUz votiteni kópea iol:o-  

laronclozor, cooly a jellanformado 61atl:orilnc lodhatí000abb  

fríziaíba..n Gyakorol hatdat a folntivó Gonert.íciórcr.  

Az iokolarensi000mol, --- a fennálló tó;roacirani   -cazd.ao=.ci  

renclazerral asimboo3, lojalitáaru nevolC idool6Giai-politikai  

funkciója mellett  -- termóczoteaen fontoo foludata a nunkaoz.~ó  

ozakkópzottocícóneL- fejleoztóoo. A pazdaoígi hatókonyodc kuve-  

tolnónyoi, a munkaerő kópzottoógónok a nodorn tornolőberendo-  

zéool: dltal tdmaoztott küvotelnónyol:hoz való hozsdigazitdau  

a tuddo -- túkáo órdol:elaiek r.loGfololó 	I:ia ,ólooitóoót, bi-  

zonyoo órte7.uü óo vonatkozcíou t..~ir©adalmaoitdodt io.  

a utudda-tciroadninioitdo°i toluxíazot000n a tóko órtcíkooitóo  

felt6teleineI, alúrorxlolt, azaíltAl bohatdrolt, ami azt jelenti,  

hogy a tud:ío kivánatoo ozintjo,  iránya  6o koYd=ót tartalma a  

tdroadalni hovaturtoz ~;ío fiiggvc:r~yóbon orvoori rótoes6dik. Az  

usaZ iokolurendozeróben form í3.iorLi, do  juro r.ieclóv3 eoyenlu  

ooólyol: a valóodgban an  aloG tdroadalui rót©cek gyorolLoi ozLí-  

mu•a ooL•oldalu  hátrányokat takarnak.  



A  tanulníxlay cóllcitiizóooit, oulyponti I:órdóooineL- mogvó-  

laoztóodt, a foldolgozdo nódjit do  jellegót döstuon befolys-  

oolta az a Icörtilr3Czny, hogy tartóoan, vooz000dgábon oddig 6 cívot  

/197o-72 do 1977-81/ az I1UZK-ban áltan. l.ú a I.-örü].xnóny, azon  

tulmonőon, hogy lohetőv6 totto oz  ínorxra a vonatkozó irodalom  

aíttokintéaét do  foldolgoz íodt, a holyozinonlcít olyan rniz.ldQnna-  

pi benyomíoolcbGl vaozotovűsű ozoalólotfo z_úlúot biztooitott  a 

tdmíval öoozof~,~ro ©bon, ani az adott tóroadalzz3.-politikai  

körzWonoto,: kivü? vógzett olraóloti foldolgozzío 000tón aziik-  

oágozoriion rojtvo maradt volna. A  tartóo holyozinonlót loho-  

tű©cíget toremtott arra, hogy:  

- a nizulonnapoL- óloto zorü tapasztalatait bizonyoo fokig  

z.íltal6noeit aan;  

- nyomon lcüveooen a politikai otruktur3k óo ir*únyzatoL-  

iokolarondozorrol uoszofüggő koncopcióit do  ozok  

üticözóooit;  

- nyonon küv000cm az iokolarondozorrol, illotvo a ra-  

forz:ntörelcvóeoklcel öoozofüggő oktatz.íopolitikai  jelan-  

acígek©t  ugy e  ahogy azok a tUmegkommunik=íciria ooukőzök  

ozdloo rondcrzorón lcerooztU1. jolentkeznek;  

- mint gyakorló azülő áe ogy nagyobb 16tozónu magyar  

kolónia iskolai tapasztaltait öeozogyüjtő podagóguo,  

r:nogfigyeihooson az oktatáopolitikai Loncopciók locoa-  

pódtía6t az iolcolai oktatdo konl=ót, mindennapi gyakor-  

latfban.  

Vagyio a mindennapi tapasztalatok lohotővó tották az  itzl,ola-  

reyxiszer ős a politikai roudozor közötti i3aazoiüggáook ila  j oz:ílo-  

rc3o kapcsolatainak negfigyolcíoót do  000k bizonyoo folcu olnóic3-  

ti :íltalzíno©itásdt.  
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A osigoruon vett tudományos igónyü irodaion foldolgosuoa 

nollott *— éppen as iakolarendaser politikai karakterének ki
domborítom érdekében — as iskolarendasor do a politika min
dennapos kapcsolatának bemutatását io fontosnak Ítélten. A 

dolgozatnak obbon a róásókon as iskolarendosor do a mindennapi 
politika hajasáloroa öoasefiiggósóit törekedtem bemutatni, 

csórt ocándókooan non tudományos elrasósokét, liánra napilapok 

cikkeit, rádió- éa televízióadásokat, politikusok mognyilvá- 

nuláoait használtam fel as öossefüggósok, a kapcsolat érzékel
tetésére.

Hasonló a helyset a szakértői véleményeket illotóon io,
többsége a tönogkonmnikáció vorbálio-kópi óo Írott 

fórumain a politikai viták kereszttűzében óo interpretálásában 

látnak napvilágot. Ss a magyarázata ónnak, hogy a cél érdokóbon 

itt óra a szigorúan vott tudományosság apparátusára Joli gosó 

módon hivatkozom a forrásokra, bánra úgy, aliogy ásol: eólsato- 

oan, а оsóloo tönogok osámára osont formában a gyakorlatban 

Jelentkeztek.
A statisztikai adatanyag teljességében nyugat-náaot hi- 

vataloo statisztikákon alapul, óbból következően — eloőoor- 

ban a társadalmi helyset óo as lak olás tat óo ünosofüggó ooire 

vonat kos óan — non a marsi ata osstúlyianórvok alapján cso
port ooit. Ш a tároadolroi belysotro vonatkozó ooszefüggóo- 

~visegálotok kifejeső orejót gyöngíti, amit kiegészítő ver
bális olensó ookkel törel:edton ellenoulyosni.

mivel
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az пзак хзкомрдшдгга^дш: ossa

As iskolarendszer funkciója általában — a társadalmi 
berendezkedés konkrét főmű j átél füCGotlenfll — a mindenkori 
tárcádalni ren&ssor értékrend jének» g felhalmozott do a jövő 

szempontjából fontosnak itdlt ismereteknek átörökítése, a jö- 

vő felnőtt generációjával szemben támasztott elvárásoknak 

Intd snényeoitott közvetítő oo•
Valamely oktatácl rendszert, annak természetét, céljait 

cook as össztársadalmi összefüggdaokbe ágyazottan, a kooples: 
politikai rondasor ráesőként érthetjük nos igazán. As iokola- 

rend szer szerves rdoso a mindenkori társadalomnak, fölépítése 

éo funkciéja as adott tároadolni rond társadalmi-gazdasági 
viszonyainak ujrat omold óét bistooit ja* Ac állam mint gs adott 

társadalmi-gazdasági viszonyok intézményesített kifejeződése 

éc kiosolsáléja as iskolarendszeren koroactül kösvetlonül és 

közvetetten as ét iétroiiosé tároadolmi-Gasdaoágl viszonyokat, 
ások szükségleteit reprodukálja. Wilhelm Liebknecht as isko
la társadalmi meghatározottságát, oostályjellogét kidombori- 

tandé a rési mondást "Amilyen as iskola olyan as állam" ozol- 

nosfordítva ast mondjas "Amilyen as állam olyan as
iskola"•
As iskolarendszer» mint as adott társadalmi rendszer felépít
ményének fontos eleme, visszatükrözi as adott tárcadalai 
szerkezetét és működésében aktivan visosahat arra. Ez annyit 

jelent, hogy
és értékítéletek a m&idorikori társadalmi rondasor lénvorét. 

ideálé r.iá.i át tooteoitik non és ast .jelenítik mer: helvoonok 

és kívánatoonak. A tőkés állam iskolarendszere, iskola poll-



tikdja a tőkóa tóraadalni rend lőnyeg6t  hivatott biztoaituni,  

az uj ~,;onordcic~~ba dtürökitozíi, a munkaerő kc:pzottodL;t;t, po-  

litikai tudatdt óa folfog:íaát a tőko6rt6keaitóe vAltoz6 fol-  

tótolQinek megfoiQlőon fornilni.  

A tava =íllornak mindig is olaOrangu feladata volt, bogy  

politikni foldpitnőnyronduzar6n icorooztiul biztooitau a tő-  

ko6rtGkoaiteía tóroada3.i:ii faltc;toloit. Dot osolg:íljdk a fol.'-  

pitnóny k.ilöribü4ő olvnoi 6o azok intóoWnyrandazoreis a jog,  

+srő€s .akIIzervezatolz, ic3ooZ4gia, otb. mint az uralau birtoaitd--  

aúnak oJzközei.  

Al.tvator az Allan ilyon irrdnyu folrxdatkrx2pla~~urut, illotvo  

annak viltozdua.i.t a jelenkori kapitalizmu, ban az aldbbiakbas:  

ii®ozogoi  s  

Az dllan foladata annak a jogrendnok 6a azoknak a jogv3.azo-  

nyoknak dofiniál ína, riagter tnt6ao óa biztoait:atux, auolyok kU-

zött a tők6a táraad.alon joga3anyninaL• kapcoolntai 1Qjdtaz6d-  

nnk, óo anelyaak keroto3. ozabdlyozz ►úc 6a a kiv6nt mederbe  

terelik a tőke 6e a bórutxnkm konfliktuaait. űgyanceak fQla-  

data adott esetbon a nunkdaooztály elnyondaa jogi oozkiiza:.-  

kel, azfiksk ®aQtán rendőri óa Icarbatuln.i. orőYykol. A jog  óa  

elnqacsáa -+ nint a kapital iatu, tarzsoláa foltcítoloit k6poző,  

az oaztAlyta£;ozcíd6at biztoaitó eazkvzük --- nellott a, ra  

t ro e 6rondal 	e na obb  =  ore  ,  ot k 	te  

IconcQnzu. t olőeo  azorve z  tt "o1é  

aL1G's ok a kÜz ondoliiot3:i£T c~, rold€3 zEarl"sOYlf  o  toaz~ 

 

/politikai ©űociializxíció/. 2o-r Abbi fontoo oozküzt L6loznek az  

oozt€;lyellentőtok tonpitAa:íra no olyan "icoupon zdcióo oazm6ny-  

k4pek" /Tconponaieronde Leitbilder/ mint "oznbadoág, ogyt3nl(1  

006iyok, ILítrdnyok kiQgyarn.litó oo, cie:.iola-Atikuo, otb." , anolye- 
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két a reformszándékok deklarálnak ugyan, de megválóвitásukra 

objektive nincs lehetőség.^

A jelenkori kapitalizmusra — és különösen az NSZK-ra — jel
lemző, hogy a "munkavállalók" jogi lehetőségei kitágulnak, ez
zel párhuzamosan azonban az állam funkciójaként merd elenő 

felerősödött ideológiai hatások a formálisan széles alternati-
vá.iu cselekvéseket politikailag a társadalmi berendezkedés
számára konform mederbe terelik, osztálytartalmától sterili
zálnák és hatástalanítják. A közvetlenül elnyomó funkciójú
felópitményeleraek háttérbe szorulnak és csak akkor kerülnek
ismét előtérbe, ha az ideológián és kompenzációkon keresztül
érvényesülő manipuláció /pl. a gazdag fogyasztói választékból 
adódó szabadságérzet/ nem hozza mei? a kivánt eredményt.

A töme/gfopyasztásra beállított kapitalizmusban a széles tömö
rek cselekvéseinek behatárolása, a rendszer érdekeinek meg
felelő mederbe terelése elsősorban nem negativ szabályozások-

■

kai é3 tiltásokkal valósul meg, hanem a tudati folyamatok
célirányos programozásával. Esért kap az oktatási rendszer, 
mint a társadalmi értékrend tartós elemeinek alapvető meg
határozója a modern tőkés állam felépitményrendszerében döntő 

szerepet.
Az oktatási rendszer megnövekedett funkcióira az NSZK jelen
kori társadalmában több, a marsizmushoz közelálló nyugat-német 

társadalomtudós is rámutat. Offe például ezzel összefüggésben 

.az alábbiakat Írja:

1 Lásd: Altvater E.: Zu einigen Problemen des Staateinterventio
nismus. In: Probleme des Klassenkampfs. Heft 3/1972/
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"Аз IJSZK iskolarendszerét, oktatáspolitikáját as IJ3ZK álla
nának karaktere, ast pedig as ujratomolési- én felliolnosáoi 
folyamat sajátos, USZK-beli körülményei, jellogsotoacégei ha- 

tárocsák meg.
As állón feladata, kegy bistоoltsa a tokén újratermelési folya
nat társadalmi feltételeit, a tókeórtékosülés folyonatánok 

tág értoleaben vett infraotruktaráját, nemcsak ássál, liogy 

összehangolja os ogyco tol:ónok érdekeit szolgáló profi tnoxi- 

máláot as össztőke működési feltételeivel, banco azoknak a 

politikai folyanatoknak a kivánt nederbe terelÓGÓvol is, 

onolyok enélkül a fennálló termelési néd ollen hatnának".1

Ahhos, hogy as állón ennek a feladatnak honosa távon megfe
leljen, állandóan kossá kell igasitonia a t omold о enbori 
tényezőjét a tukoértékeoülés megváltosott teeknikai-gasdaeági 
do társadalmi-politikai foltétoloihos. A képsdo, a munkaerő 

szakmastruktúrájának, képset t cégének a megvált osott tecknikai- 

-gasdaoági feltétololchos való hossáigasitáoa a hatékony ter
meié о legfontosabb feltétele.

A tormelóoi föl: ■LAggadtsa* Jatere-
égek. tudás, alkalmaskodé- de alkalmasékéssoég elsajátítása.

«51®

a munkaerőben i e rteotooUló és oklios tapadó osellcoi inf: 

túra kialakítása. a mindenkori oktatási rendoser alapvető funk
ció:! a, A képzési folyamat közvetlen produkciós célú eleme mel
lett — amely a munkaerő-áru osalmai kvalifikációját osabja 

meg — fontoo elem a termelési folyamatra csal: áttétolooeii

Uzib*MWVf-HL

1 Lásd: Offo, C.s Tauochvorheltnio und politische Steuerung. 
Ins Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Pronlcfurt 
1972. 35* old.
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lolalitíora. az azzal való idontitlíora nvvelő. foli:óozitú  

politikai terraó4zetü mozzunat.  

Az lflkolú a 7ü{1  E3truktu4'6j:lval, fCilópití:oóvol, az oktatott  

anyac tartaimdval, az olan j ítitdo forn•iival do núdozoreivel  

olyan raag3tartdai olvdrdot, olyan ideológiai alupolláot kUz-

votit a tanulók  fold, amely kóoőbb tiztooitja a tiimegok  
r©nuiazors4toniort3 nagatartdodt.  

AZ PISZK ALAP- gS K(3Z17PPOKU ISKOLA1RIIJDSZER2  

1),z US=  oktatási rQnc3©zor4nek ríl.lura.i. iránv -3.táoq  

Az ILZK-bun an alkotr3íry 7. purugraiuoa szerinti  az  io-

kolarondozor egóozo állarai folügyolet alatt  all. Az inkolúk  

n:agyrd ozben állani, ró ozben kon sdlio, azaz vdrooi do köz-  

sógi icazcutdo old tartoznak. %zc3k nellott vannak -- ugyan-

cook  az  a11aNt  által fel°.Icgelt -- ocyhdzi do raagi7iakoldk.  

Az egylídzi do  ameniakoM által adott vócbizonyitvdmyt bi-  

vatalooan akkor ismerik el, ha az ickolu betartja  az oktcstáa-  

ra, a tanárok ].ápzott3óc4ro do a vizocdk rencl j dro vonatkozó  

állani ronclolkozáoQkot. 1;zek az elóir:íook tokintotbo voozik  

az egyofl r3agán3.akoldk ki,Ilönlegoo  pedagógiai  cóikitiizóaeit io.  

Az I7SZ::-ban az iokolarendozer ir:n;,,itáoínak looforltooabb j el-  

loczet000éce, hogy az lfnyogilog a turtor3ínyi kosm=_ln,yok hatdo-  

LrJrábo tartozik.  

Az iskolurondozor irínyitdoa dltalíban hdren-16pcouo rondozQr-  
ben ttirtánik: a logfoloó ozint a trartondryi l.ulturdli© rainioz- 

1 Mod: Grutldg000tz 7. Jchulvoson. In: Bundoozontralo fUr  
politiocho I3ildung, 197o. 22. oldal.  



tóriura, a közópaő a területi- a raegyoi korr..ímmat, u 1©0.1l06  
a vdrooi ós közobci i.aL-ola íge.zgatea. :gyoo tartoraá:lyokban éfl  
a városrillamokban a nocyoi kormányzat hiónyzii:.  

As  bllami, valamint e vdrooi óo közoGn,i irdnyittíclu iekolák  

tazdzai dllu:.~i ali:al.-az4f:ta'..  

An T ZI=  alkotmányírsak. 3o. pcuagrzufuaul  ozori.ut az oktatásaal  

kapcaolutoo 	;jo6kö:.iic gyakorldaa óo a batósíe. folaaatok  

ellátáoa --- amearLyi ben as  aivotr>ány ozt zdck:cSpp nor,  e~zabaílyoz-  
za -- t: ,czclvot©bf,l. tart:ora'áfxyok butáokörvbo tartozik. L'ivol az  

a3;:o taday a azövaf;oógI ©úiutL: il2t6trígoknak az ol:tatácrUgyo;;  

illotőon kevóa kompctor.ciát ad, ^ O~ a;oi  :~:doz©rrel  La_, 
c£I Ol:. t o0 folad  t • i: 	t!!  _  ~  t  a  t  ii`'vó 1oZ do  ;  v  ti  .131 t t©  

t ClCinttlon a A`{Mt  ó 

kötoleeeé:re. Igy a tartomín,yok iL.:tdaküiőbe tartozik c©ukxam  

az eg,::©z iakolaiiey kül.iinöo tekintettel az iokolarend©zer tu-

gol:í ~~ a óo a: cn~v ezotóre, az oGyez íakolao^akaozok óo i©kola-  

t•ipacok-  által adott vúgbizomitványok /kőpcnitósi fokozatok/  

6c a különböző i©I:.olzitipu©o:ba való átzezet ozabdlyozioa.  
KavGc kivvtoltLZ ©ltökintve /pl. az üzoz:i czaknunkácik'ópzóa/  

a tartanír~yok j ogköróbe tartozik az oktutá© ti,artrsi  ndruak  neg-  

hBtározOCa i 0.  

A  font3ok::a tartoraáryonlal:7ti oltérő szabrílyozdo következik,  

hogy az ai;1:17. ial:olarencicz oro nera egyr:ége©. L:ivol az  f©I:ola-  

rendozer irdn,yitáen, az iokolarendEzer ozerk©zet6noi:, ozorve-  

zotbn+o?:, a  ta:litlo tartalmának a regbatdroz ioa lőny©gi1vg a  

tartományok Ilatúoküróbe tartozik az 1skolaígy logI.-4i].önbözőbb  

voua tl:ozáorailcn n Iida lot Szövet Qégi '.öztdrann3gon beliil igen  

1 xíod: Cru:ulgoco•yz 3o. I'ou o 4o~.zvortoilu,-~ zwiachen I3iuu1 und 
7.iinc3.orn. In: Iiuncioozontra~o fiir politiocho Bildung, 197o.  

34. oldal.  



nagy eltcír6oeL, Idi7.vnboógrok vannak.  

A tartomdn.yonL-ónt oltcár8 fo  j lódGa, an iokolurendazor.^ixan levő  

küli3nboágek-  nüvokodócO mind fontocabbí tottQ a tartomanyoi:  

ialcolarendszeroinek, az azok-ban c5rv6nyQn%is14 Q^nlAlyo^daoknak  

az alicotrviny-biztooitotta leúetUacígok küzütti uoazohangolíaút,  

illetve ozüvotoógi azintü azabdlyozíort.  

3züvetoógi ozintü hatíakürbo tartozik no alkot .rr:í,,-a,y 74. parag-  

rafuaal  ártelr.ióben az iakoldn kivüli ozukI.ópzóoro vonatkozó  

türvényhozáa, a kóp zóoro vonatkozó t$rrogatíook azabílyozdsa,  

valamint a 75. naragrafua` ozerint a felaóoktatúara vonatkozó  

íltalranoo alapolvok óo k-erottürvón,yek mogh,atírozíaa. Az alkot-  

n$ny 75. paragrafuoínak elsó cikkolyo lohetóo6get ad a azövot-  

ság3. türvcSnyhozíanak, hogy  az  Oland  alkalmazáoban úllók  

/Boarator/ jogviszonyait, az állarai al.kalranztatáa foltóteloit  

ozabúl.yozzu. iJz alapjín azülotott meg a hirhodett "Borufcvorbot"  

/alk• p.ztatíoi tilalon/, amely jogalapot ad arra, hogy  a  

baloldali árzelr ~.i, vagy konzokvonoen baloldali boillitotto:ígu  

p.rirthoz, ozorSrozethoz tartozó azomélyelcot -- 1.uztü;: tanírokat--  

k-iroL-oaazonek az íllami alkalmozíoból óc ozzol lohototlonnó  

tegyók oz=.ír.n1ra hivL:tí€3uk gyakorlío{t.  

Annak árdeLóben, hogy az oktateíai rendozor bizonyoo teriilotein  

óe kórdóooibon az egyoógoo ozabílyozío biztocitott logyon,  

vagy a tartorauryi azabdlyozíaok legalíbb bizonyon fokig Uocuc-  

hangoltuL logyenely a tartoraún,yi kormányok -- az un.  

ili,l.tuaminictorLoiíYQropz AdFii. a tc}rtora:ínv'.L kultirdlic minion-

tóriumok kü^üo koordinócióo ozorvo  cot,itoógóvol -- an idők oo-  

rín egy nor foaztoa rzegdllapodúot ltütüttol:. A mogAllapodúaokon  

1 Idads Grundgoaotz 74. i.onkurrierendo Geaetzg©bung doe  Dundea.  
In: Bundoazentralo für politioche Bildung 197o. 51. oldal.  

2 'Acid: Grundgeootz 75. i'.r:ilrraonl;ooetzgoburu; deo Bundoa. Ins  
Bunleozontrale fUr politiocho Bildung 197o. 53. oldal.  
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tul a K?.IK =dram ajínldet dolgozott ki a tartamfti kulturtília  

niriirrztóriunolc oz'.ra='~.ra az oktutdci ^en.:az©r üooze2angoláoa  

órdoL-óba.i. 1  

"Lzeket a nowillapodrítzokat a turtaidnyi Icorn:u ~yolc kiitütt4k.  

A nogalaPodár3ok ogy rcíazót a tartomftwi purlanentek törvónyo-  
rórc orxsltók /:.en feltótloin3. o;,;,,liintotiion, U a:LOL-  L-uvotkoztó-  

be.. van olyun ne ~~13.upoci_'u3, cu:ioly pl. cool: 2 tartomíllyban  

cán0l kodott t irVírV oc.rro , van clelJ 1, i-bon/, L :1s iklt nom. 

A mogí]lapodíooTnt 

 

 1 óvQo folnokitloi ? Có :~e~ fel io  lehet  

nonda:n3..  

:,z oktutíoi rerxlozor larnonizelcísdban a tartoulíryi kulturtília  

r..inioztóriunokut I:oordin{ló Kulttumi.niQtorLo:fos.~onz-en tul  

©züvotscígi oz3ntü intózaóryek in azerepet kapnak. Tulajdon-.  

kóppen magínak u oziivet©éei 	oktatíci rri  nit3ztórinrynnk  
/Btru?oaJiioios-iiz:i fUi° Bi :c?ung an:: ':io®o2wclzaí't/, rmolynov  

az alkotraryy ozorint kova konpetQUCi:í;ja van, oz as 010(3d-

/egos feladatú. altrohozdadt a 6o-ao ével: Qlojón a tartonírl,yi  

olctrrtf a3. rondozorol:bon tapasztalható divo ~.~go:,,ci í1c nUvokodé oo  

totí;o ozl,ú:oó~,reraó, bogy a i;ultuamit:iotorkonforenz L-oordinációo  

funkcic',j:ít kiegóozitoe.  

1 A 1uGZontogabban ozo;: küzsi:  
- Az 1955. óvi d'dos3ol3orfi 60 az 1964. óvi lanburgi neoílla-  

podío az izrr'olarondozer ogysócooitóoórd7.,  
- a kűlönbüzó islcolatinuoó.kba való ítraesotov ozabtilyozó  

196o--aa /1966-ban l:iogóo^itett/ hat4rozat,  

- a azaLiokoldr41 sz614 1969-oo óvi kerotoz.xbílyozeis,  
-  a 	ziur~ok fo? ző tat,ozcztn~zl.  aj  fo3.ópitc~ oórő]. szóló 

19 ~dv i no gíl l a pod =áo ,  
- az 50, éo G. oozt  t  •  1avonatkozó ,irinyitcí fokozat /Oriontio- 

a u:-gtntufQ/ bo . 	_  ,.t c;; lzv  

 

mo
~r 

1 Ipo~o . 
Wed:  BoriCht  dor  :_..  • o oru ~ i e 

 
 die Strukturollen-,..  

Problem doc 2üdorati-aen I33.Ici ©t~otonr. `° 	'  ~  
Bili:ur g und  ~licoer>acliaft 13. 1~0. 	 : 	

v
~  

1 
~ .'-J 

 $ _ * 	 ~ ~ ~  ~   
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Л tartományok iokolnrondoserénolr. olt ого fejlődését — as al
kotmány behatárolta ősük kompetenciák kövotkestében —- a osö- 

votoégi osintü oktatási miniestérium létrehozása oen tudta 

mogokadályosni* Bsárt as összehangolás éi-d ekében as idői: 

aorán további koordinációo fórumokat kosták létre.

91 b. para-nrafroax értelmében a osövotGÓgi 
kormány éa a tartományi kormányok kosön megállapodással 
197o~bon létrehozták a «Bmid-Liaidor-Korr-iiGDion für Bildimgopla- 

nung und Toraohüiicüfördonmcf* /röviden Bimd--Mndor--Koi:Toioaion 

— ВШ/ novü kösüo koordinációo szervet* A Bmid-Länder- 

—Kos xii go ion kidolgozta о liánét Szövetségi Köztársaság egó- 

osóre vonotkoső oktatási rendszer fejlesztési irányait óo 

elvolt meghatározó "Bildung/^ocmtulan^-t /ogyaágoo oktatási 
iorv/, amelyet a osövotcégi kaacMsllár és a tartományi kor
mányok elnökei együttesen 1973-ban elfogadtak* Es a szövet
ségi kormány ón a tartományi kormány ей: által kösöcen jVáhagyott 

őg elfogadott Bildungsgeountplan kőposi аз ÍÍSZK oktatáoi rond
os or о egységes fejlesztésének köretét* I lindes as ónban koránt- 

oen bistősit3a ténylegesen as oktatási rendez»? ogyoágos foj- 

iGGStőoét, mivel a megállapodások csak a mindenkori kormányo
kat kötőiésil'j törvényerőre a mindenkori parlamentek nem 

omolták, ami osáooo bizonytalansági tényosőt viaz vőgrehaj- 

tdónkba.

Asz alkotnáSMalzK

As I70ZK **
’OJ

As i okoloköt elesett oég as ITöZK-ban с 6. életév betöltésével 
kezdődik» általában 12 évig tart* Ebből kilőne év teljes, os 

est követő három év réaslegeo iskolákételesettaéget jelent.

írustirkon von Bund und Lündom1 Láöds Grundgesetz 91 b.Si;
auf Grund von Vereinbarungen* In sBundoosontralo für
politische Bildung 197o. 66. old.
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Az általános képzést nyújtó iskolatípusokban a 9. osztály 

után tovább non tanulóknak még három évig részt kell venniük 

a különböző formákban szervezett munkahelyi-, szakmai-, esti 
iskolák keretében, meghatározott óraszámban működő általános 

képzésben. A 4 osztályos elemi iskolát követő iskolák közül 
a népiskola /Hauptschule/ 5, illetve 6 osztályos, a reális
kola 6, a gimnázium pedig 9 osztályos.1 Az a tanuló, aki a 9. 

osztály elvégzése után nem folytatja tanulmányait a gimnázium
ban vagy reáliskolában, hanem szakmát tanul vagy munkába áll, 

köteles még legalább 3 évig látogatni az e célra létrehozott 

szakjellegű iskolák valamelyikét.

/Grund schulо/2Elemi iskola

Az oktatási rendszer első szakaszát a négyéves egységes elemi 
iskola képezi. Ez, a Weimari Köztársaság idején létrehozott 

iskolatípus mindmáig a leghatározottabb lépés maradt az okta
tási rendszer szervezeti demokratizálásában. Az oktatási 
rendszer többi szakaszában meglévő súlyos problémákhoz képest 
az elemi iskola alapvetően jól tölti be funkcióját. Részben 

ez a magyarázata annak, hogy az elmúlt lo-15 évben jelentkező

1 Megjegyzés: A középfokú iskolatípusokban az évfolyamok szá
mozása általában az elemi iskolai osztályokat^is beszámítva, 
folyamatosan történik: tehát pl. az első gimnáziumi évfolyam 
az 5* osztály.

2 Lásd többek között:
Das Bildungsv/esen in der Bundesrepublik Deutschland. Eine 
Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz. Itrsg.:
Sekreteriat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 1977- 8-9« old. 
Továbbá: Aller Anfang ist neu Iirsg.: Der Kultusminister des 
Landes IT or dr he in-W e s t fahlen. 1978.
Továbbá: Bildungsbericht 7o.Die bildungspolitische Konzeption 
der Bundesregierung. Hrsg. :Der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft, Bonn 42-40. old.
Továbbá: Bericht der Bundesregierung über die strukrurellen 
Probleme des föderativen Bildungssystems.Schriftenreihe^ 
Bildung und Wissenschaft 13. Hrsg.:Der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft 15-21. old.
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iakolnrofom-türokvóook an  olomi 	viazonyluc olhanyu-  

golt3;c, úo az ozt küvotú I.L':1rL1aa tagozóddau ickolatipuaolra kor-  

l6tozfdtak. Az utóbbi idúoon azonban egfro nagyobb figyolora  

fordult az aloni it3kola icorozoriloitó©óre i©, nivel nyilvánva.-  

lóvé vat, hogy az  otthonról hozott kilZönbtiző "atart-feltóte-  

lek" kiogyoYZlitűdú cóbon onnok az in:olat { p•.=mL f3ünt " ezorenc  

van. A tanit íci folyamat eckzóbon azonban  nem oldódott  no~  ;;  

ac a aulyoc iliLlnyococí€;, hogy a mindenki ez. -frn olvben ogyen-  

lő olomi iakoldban nem forditódik ológ gond a 1Lítr..{inyoa czo-  

ci í1.ia holyzotii gyorolcokkel való türődéaro, az  otthonról ho-

zott clzókince fejlocztóaóro, a tanulríoi motiv ícióra.  

Az elo.:i iakolóban a tanulók toljocitriónyét na in  vúgflőooron  

rútognpoc3.fikua, oozt-.rilyjollcgi.i kúpzóci tradiciók nértc,Iroru?- 

ozoro azorinit itólik neg. Do a acín.~tólrenclazor a l:la©azikue,  

humboldti r.nivaltaúammim6ny, ahol a cz3k6ozlot, an  ebből adódó  

nyelvi :lii'ojezőkúcznú,, ü döntő ozomporit, 	virmont orőaon  

az otthoni óo a tAgabb n zoc:i31ia kü_nyozet által magbatározott.  

Vs►gyia  $z elo~s,i iz:sol~z _, or©I~cn~ •~ ol ioc-1 ~~nó~ -: cy ;ielentőo húr-  ........_ ...._._.. 
.b;~ 1 • . : c3.1-o? a 	s v'ci..~ o': a :nsl =t nom sc iokolu  

GuvSi  =  tit  ,  i  fe  ' bun  v 1 ta t  

banma az otthoni ozocid].ia körnvczot alcit.  A  nórtókrerulazor  

nem annyira a t'sc'.do tartalmának,  honon  int,ibb a tuddc nyelv-i  

necjelonitóaónek néród6ro irdnyul.  

.:;zar:bűl következik, hogy  a  ozegónyea nyolvozoti I:ürn,yovotból  

jövő gyerekek — jó kóporoógeik ollenóro is -- roaozabb io-  

Lo1ui teljecitmányt produkálnak, mint  jobb otthoni Löriil.-núnyoi:-  

bűl jövő  tíraaik. z,z a h:Itróny azután az cicuni •lokola 4 oaz-  

ttíly{snak olvógnóao  után  a kivcíluaztóc3dt3i ezolokciáo folyar:x.zt-  

ban döntő nűdor_ órvónyeoül, ami uvt osrodmú:,yozi, hogy  ezok- 
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nők a gyerekeknek coak csekély hányada korül a gimnáziumok
ba,1

Ilyenformán a formálisan orvonlő eloni iskola la erőteljesen 

hossá.iárul a különböző ssociálio rotorok u.i;iátemclődóséhos.
As elemi iskola oktutáoi anyagának tantárgyukra való felosz
tása hasonló a ni általános iskolánk alsó tagosatdohos.

onracho /anyanyelvi ismeretek/: integrált tantárgy, as olcsó 

osztályban elsősorban as Írás- ós olvasás tanítását öleli fel, 

Kósóbb a tárgy tartománya kiosóloaedik, nyelvtani alapisnoro- 

tekot nyuát ón megalapozza a osóbeli óo Írásbeli kifоjóso
ké ossöget,

odachuntorricht /környezőtismeret/: a természettől, a toehni- 

kával óo a társadalommal kapcsolatos ismereteket fogja ösose 

az ólotkori saját sásoknál: mogfolelő osinten. As emberi ogyütté- 

lóosol kapcsolatos normák, szemléletmód kialakítása is e tan
tárgy föladata,

IIatenatika^l968 óta az 1TÖZK nindon isi:olajában a halmazelméleten 

alapuló oktatás folyik, általában jól megalapozott, szemléletes 

módszerekkel. /Az alkalmazott matematikai jelölések némileg 

eltérnek a Magyarországon használtaktól/,

Fürflorunterricht /fejlösztő-oktatáa/: os átlagosnál gyorsab
bon, illetve lassabban tanulók ssánára létesült, hogy a jobb 

felfogásunk ne fékesedjenek le, képességüknek megfelelő több
lettudásra tellessenek ssort, a lassúbbak pedig ne maradjanak 

le társaiktól, /А gyakorlatban azonban ez a foglalkozás első-

1 Lásd* ■Társadalmi-szociális helyset és as iskoláztatás 
összefüggése c, fejezetet

2 Lásd: Boischo, D, :Lehrpläne sün Sachuntorricht• Aulia, 1979,
3 lásd: Vororfohrungen in neuer Mathematik. Staedtler, Uümborg,
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sorban korrepetálás Jellegű./
további tantárgyak: hittan, sport, zene, miivé osoti oktatás 

finist/
As 1. és a 2* osztályban 197o óta as iskolai teljesítményt non 

osstálysatokkal értékelik9 hanca szöveges elemzést adnál: a 

gyomok tanulnányi előmeneteléről, szorgalmáról és a tanuló
közösségbe való boillosskedésóról. A szöveges értékelés célja, 

hogy kodvot és ösztönzést adjon a tanulásra, a roaas Jormok
tól való féléién ós a toljooitnéayi drukk helyett erősítse a 

tanulók önbisalnát, tanulási kedvét. A 3. osstálytól kesdvo 

1-6-ig menő Jegyekkel történik as oostályosáo.

As elemi iskola 4* osztályával lesárul as iskolurendosor 

első ssakassa /Primarboreich/. As est követé, második képsési 
ssakass /Seíamdarbereieh/ alapvotóen 3 felé ágasik./ Bs a 

osakaos as HSZK iskolarendazorének máig leginkább nogoldot- 

lan, szervez ötében éo tartalmában legtöbb problémát felvető
szakasza.
A Selrundarboreich húron, as oktatás célját, az ölet at ott anyag 

tartalmát, színvonalát, as oktatás mód szereit, f ormit te
kintve egymástól Jelentősen különböző isi:ólatípusra tagolódik, 

nevezetesen:
- Gymnasium /gimnázium/
- Rcolochulo /reáliskola/
- Hauptsehule /"népiskola"/
As egyes ágak as oktatás célját óo tartalmát tekintve egymás
tól mereven elhatároltak.
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,Gtrsnázium /Gymnaoiur./1  
A gimníziuz3 a közópfoku oktatáQi rendozor azon  áca, amoly a 

leginkább hivatott a tdraadalon művoltaógo3srn4nyónol. Lözve- 

t itó Bóre. 
Minden  olyan tanuló, akit az o1omi iakola riovolótoatfiloto 

arra alkni  naanak itél, általában vizsga 	folvótolt 
ny©r a gir.náziumba. Azoknak a tanulóknak, nl.it:ot a nQvo1C- 

t©stülot mu  tar t all:a,nannat- óc nóg;ia gimndzimba s3zoret- 
nónek r:ionn:I., sikeres folvútQli vizogdt  hell tonniUk az olord  

íc3kola óo a  	tandraiból álló bizott odg olőtt. 2  

A gimnázium bagronányos3 tipudai: modern  nyolvekot, ókori 

nyolvokot /lutin-c5gürü .f;/ oulypontilag tunitó, vu3umint ma- 

tomai:i:..a-tcnmóozottusomínyo© azakooitáou tagozatok. :zokon 
I:iv{il egyre növekvő ozámbcun vannak t..{i -roadalomtudoná yoa-, 

közgazdaasígi-, zonoi-, tochnikai-, zrezógazriaQági-, óo ogyób 

tagozatod ginn íziunol: is.  

1 Lailc1: Dap  Dildunk;sreaeu in der Bundesrepublik  JoutocFilan3.. 
Dino Voröffontlichung der Kultusmin3.sterkonferonz. 
Ií. Iucht orhand, Ilouvr iod. 1977. 12-13. old. 
1ovábbsá: GrundaclulQ 	 Utal;.: P.egionaloc 
Pedagogischae Zentrura Bad  Kreuznach 
Tovfibbsí: Bericht der  Burac3aarogiorun; Ubor ci•io atrukturollon 
Problcmo dos fiidoretiven I3ildungvayetono. Scln-iftre3,ho 
Bildung und ;:ioocnocbaft 13. I?rog.: Der Btunde^ minister  
für I3ildung, u:x? Wis3aon.schat, 1978. 23-36. old. 
Továbbá: Bildungewege in WÉNdrhein-t7eotfalen. Jelcuzularatufo 
I. Ilrag.: Dar Kultuam3nioter dos Ianios IIardrhoin-tleFrtfalon 
Tovdbbs: DlUttnor, P.: Dac Gymnriaium. In: Bitimanri, 
G- 1riodrich, Ir- Reiland,  _ I. -Klaaoe.., K.- 	h, 
K.:  Theorie der Schul o. Konz opte und Kritik 	4, old. 
:;criptor, Kronberg. 1974. 

2 Iégjo yzc5so: A folvótol rondjo nom min.:ogyiL sz'c3vots3óci 
tarttattmmtinyban egyaógros3. 
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A gimnáziumi tan.ulminyi id ő  kót szakaszra oszlik:  

5-10 osztályig: Sekunclaratufo I. /alsó tagozat/ 

11-13 	" : Sekundarotufe II., ill. OboratufQ 

/folsőtagozat/ 

Az alsó tagozatban az alábbi tantárgyak, illotve azakterii- 

lotoL kos.ilnok oktatas3ra: 

- ndlact 

- t zroaclu7.omtudoriíryok /törtónolam, földrajz, politika/ 
- nato©atika 

- ternóozottudamányok /fizika, kónia, biológia/ 
- idegen nyolvok /angol vagy latin, a 7. osztálytól náoil: 

idogen nyoly/ 
• zono, kópzlmi3vóazot, kó^niivossóg 
- hittan 

- sport 

A 9. osztályban az eddig tanult kötolozó tantárgyakon vivid 
választott  tárgyak is bolópnok /pl. 3. ide en nyelv, zone/. 

A lo. osztály sikeres olvóg scísc:vol `. c1n.=íziur•.i tanulók 

szakl:özópiskolui bizonyitvíuyt /Z'achobors3chulroife/ kapnak. 
amol u bizonyitvánnyal /araolyot a többi közópfol.-u iskola-

tip= lo. osztályában ugyancskal: negl:apnak a tanulók/ loz. írul 
a közópfoku képzóa első  szakasza. DnrioL- birtokában a tanulók 

vagy u gimnázium folsS tag;ozatdn, vagy kűlönbözű azakiskolák- 
ban folytuthat ják truuuirAnyaikat, illetve ©z iikrvlt tanulhat-
nak. 



~ 

gi..TIIL•iz3ura foloú tugozatst a 11-13. oozt:íly L•ópoz i.'L  

A kulturdl.in niniontorok konforonc3:íjunak 1972-bon  hozott  

l>.atd..ozata alapjrin a ginníziva foltw" tagozata alapvotGon  

itszorvoztc;lc. Az uj jdr3zorvozós colja, ozorvazoti 4r3 tortalrai  

viltoztatrzooL-  utjdn az ec?digin.L1 jobban L-ionGlooiteni óa  

3zulividuaZinál.ni a tanar~yaglcindil.atot, valamint az oktatrfl  

tartalmít óo forn:ríjdt lctizolobb hozni a folsóoL~tatúfl gyakor-  

latahuiz.  

Az uj oktatíoi fosna logjollogzoteaebb io:aórvoi: az ooztdlyoL-  

I:lo(;rizUnnoL', holyíikbo alap-  ős azakkurzuflok /Grundkurflo,  

Loiotungscuroo/ lópnok, vralanint uj a tanulói tol  j  oaitrx3ny  

órtúL'olósónek módja i©, a pontozdsoo rosui ,zer bovozoi;ósóvol.  

Az  oktatíoi  anyu  kót róozro oszlik:  

1. Linden 	Ozámd.ra Liitelo ,ü kiizirnacrct:i t3rgyak  

/Pflichtboroich/  

2. A tanulók órdoklűdóoo, hajlamai  ozorint, noghatarozott  

t.orotek közUtt vn.{illóan vdlasztott róaz /:;nhi   beroich/.  

LzaL• lohotnok pl.:  pedagógia, onociológi.u, coillauíozat,  

stb.  

A tanulók tohít ró szbon maguk hatlrozzdr ueg, hogy ogyrc; sot  

milyen t:írcjuL azorolxaljenok órarQncijülcbon, nAsróozt, ho gy  

1 I~íoi: Lioth, :. /ITcunnonann, D.: i:iodoilvorawch© zur  
S7eitorentwicklung der gynnasialen Oberatufo. Kl©tt-Cotta  
Stuttgart 190o.  
Tovlbbd: Zur ITougootalt 	dor ~Zn3asialon Oborstufo. IZ~.•og.: 
Kultum.iiniateriun ~n-u~tonberg. 3. Auflago Doz. 1977.  
Továbbó: Die  Ref  ora  41er gynza©ialen Oborotufo. Iirog. : Dor Kul-  
turmiuiotor doo Landlit3 ITordrhoin-ZleotfrdLi   on 1973.  
Tovdbbd: Dio diffeiinziorte gymn;aoialo Oborotufo in  der  
Sokundaratufo II. IIrt3g.: Dor I:ultu®n3niater dos Landoo  
ITordrhoin-►lootfalon 1977.  .  
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noly tárgyakra kivannak asakooodni óo annak nogfololoon ásó
kat nagyobb óraasánban tanulni« Ás oktatás oimok érdekében 

alaplrursuookat /Grundkur00/ óa asakkursuaokat /Xűiotmigakurao/ 

magában foglaló rendoserben történik. Ilig as alapkorsuaok 

hoti 2-3 órások, addig a asakkursuaokat heti 6 órában oktatják, 

Így ások opociálíoabb óo olmólyültobb tudományon vagy mUvóosoti 
kópsóot kópoook nyújtani, A tanulóknak kötolosőon kót asak- 

tárgyat koll válaostanluk. Seek kösül as egyik vagy matematika, 

vagy ídogon nyolv, vagy valanolyik tormóasottudonányoa tárgy 

koll» hogy logyon, a másik asaktárgy asabadon válaastható.

Ennek a kópsóai asakaasnak as a colja, hogy folkóasitao a ta
nulókat as önálló tudonúnyoo munka vógsóaőro, ossol olőkéasitao 

as ogyctoni óa főiskolai tonulmnyokat 6a nogküimyitao as átno- 

notot a kösóp- óo felsőfokú kópsóa kösött,

A ginnásiun fölső tagosatát órottaógi visoga /Abiturprüfung/ 

sár Ja lo, anoly felsőoktatási intósnónybon folytatható tanul
mányokra Jogoait, As órottaógi után osaknát tanulóknál а 

osokmai kópsóai idő lorövidül.
Uogjogysondó, hogy as IIGZE-ban as ogyotooi óo foiokolai fol- 

vótolt as ogyoa asokokon as un. "ITunorua-Clauoua" szabályossá.
A ttIlunoruo-Clauauo** as ogyoa egyetemi-főiskolai osakokra való 

bojutáahos osükoógoo- as ogyoa tartományokban» sőt intósnónyon- 

kónt io különböző - ninimálic pontosán, anoly a gimnáziumi 
folaótagosat sárój©gyeiből óo as órottaógi eredményéből tevő
dik öoaso. As utóbbi időbon as IJGZK küsvólomónyt ookat fog- 

lalkatatja as, a **IJtraerue-Clauaus"-asal összefüggő probléma» 

hogy a folaő tagosatoa gimnásiumi osztályok tanulói kösöaaó- 

goiro, a tanuló-tanár viosoayra holyenkónt nyomaastóan hat a 

sáró övökben a Jó oastálysatokórt folyó kíméletlen elkosorodott
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harc.
Bgyos vélemények ssorint a jé fogyókért való vorsonyfutás a 

rideg "kiválogatáoi clVй érvényesülése általában j ollomcő as 

IISZK gimnáziumaira j gyakorlatilag mr a gionásiunba való fel
vétel idolén elkosdődik éo a tanulmányok ogéssét végigkíséri.3-

való felvétel rendje as egyes szövetségi tarto
mányokon helül non egyeegoa, do a felvételi követelmények ia 

igen különbözőek. do sokraj na-V/o о t fái iában éo Hamburgban a ta
nulók as elemi iakola javaslatára felvételi vizsga nélkül 
hoJutnak a gimnáziumba; essol özemben Bajororoságbon és 

Baden-Uürttonboreben felvételi vizsgát kell tenni, icon szi
gorú telj ositnényfoltételek nellett. Sikered felvőtoli 
tón io, os ötödik osztály első féléve coal: anoiyen "próbaidőnek" 

számit; ha a tanuló teljesítménye alapján úgy döntőnél:, hogy 

várhatóan a továbbiakban ncn fogja megállni a helyét, elta
nácsolják os iskolából.

A

A Die Sóit iddsett cikke igen élesen birálja est a lo dveo 

gyerekekre rákényosoritott un. "kis nur.iorua-Clauouo"-t, éo 

megállapítja, hogy os a korai kiválogatás elvágja a tehetsé
ges, de о szociális- vagy egyéb gátló körülmények miatt ér
telmileg kissé később "beérő" gyerekek elől a lehetőséget, 

hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Reáliskola /Realschule/2
A reáliskola /Realschule/ a küsépfoku iskolai késés nácik 

tipusa. As olnéloti jellegű ginnásiumhos képest lényegeoon

1 Lásd: Claus Volands ITunorus-Clauous fürs Gymnasium. Die 
Zeit IJr. 17. 21. April 1970. 45. old.

2 Lásd: BüdimgsvTOson Id. nü lo. oldal
Továbbá: Bildungoboricht 7о Id. mil 2o-24. oldal, 31-35. old.
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gyakorlatiasabb iskolatípus.

A reáliskolába a folvótol hasonló nódon történik, mint a 

gimnáziumban. ks as iskolatípus as 5-lo. osztályt öloli föl. 

As oktatott tárgyalt lényegébon oogogyosnek a gimnázium aso- 

nos óvfolyanainak tantárgyaival, A különbség as ©gyes tárgyak 

kerotóbon oktatott anyag nelysógőben, róoslotGosógóbon van.

lüg a gimnázium a kóoóbbi magasabb tanulnányok tudományos
megalapozását tekinti föladatának, addig a reáliskola a tan
tárgyak ionorotanyagát, gyakorlati oldalról küsoliti neg,

nüvolóoót kóositi eló. A 7. osz-ossol a gyakorlati 
tálytól a mindenki ssánára kötolosó oktatás mellett bolópnok 

a választhatóan kötolosó tantárgyak /pl, francia, gasdaaági
ismerőtől:/.
A 9. üd Q lo. osztályban a tanulók — as ogyos iskolák által 
biztosított korotok között — szomóXyoa hajlamaiknak nogfe- 

loló szakirányokat választhatnak /pl. Idegen nyolvok, nato- 

natika, tomóssot- óo társadalomtudományok, nüvóosot, zone/. 

A választott szakirány olnólyültobb elsajátítására hoti +4 

óra áll rondolkosóoro.

A reáliskola 6. osztályának sikeres olvógsóso után a toliet- 

oógos tanulók megfelelő órdonjegyekkel átvohotók a gimná
ziumba.

A roáliokola lo. osztályának sikerоз olvógsóso után a tanu
lók osokkösópaikolai bizonyítványt kapnak /Paclioborochulroifо/.

Különösön tohotsógea roúliokolai tanulók nogfololó záróvizsga 

ocotón ninósitott sáróbizonyitványt kopnál: /Abochlusosougniso 

mit Qualiflkationavornork/, amely a gimnásiun fölső tagosa- 

tába való folvótolro jogosít.
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Ilópiokola  /Ilauptachul e/1  

A kö^,ópfoku kópzóoi roaxlozor harmadik -- a tanulúlítoz tín  
pzempont jíból a lognóp000bb -- dEa a Iiauptochul.o /tov ábbial,-  
brui "nópipkolu"/.  

Ez az iakolatipuo as  5-9.,  valamint a ki©gc;ozitő lo. oozt:ílyt  
öleli fel. A nópiokolában oktatott trírgyak lónyegt.lo8 r.aege-  

gyoznolc a reáliskolában oktatott tantEirgyakkal, a kíllönboóg  
abban á11, ho{,y conk egy idecen nyelv tunulío:íra van loh©t8-  
ocíg, továbbá, hogy  az oktatás a tantárgyak leEulapvotűbb io-  
ncroteineI, látndáodra razoritkocik. A 7. ooztílytól lohotőoóc  
van az angol ős a matematika ozaklurzuoozerü, olnólylil.tobb  
tanultiadra, valanint itt  is  bolópnel, a L'u'tolozóon vSálaoothn-  
tú tdrgyak.  

Az utóbbi óvcat ben -- holyonkónt ncíg csak  kioórloti jollec-  
gel -- uj tantírgyut vezottok be a nópiokola'akban, nunl:uio-  
i:ieret /ArbeitclQhro/ néven. Ilivol a tant írgy mcíg az ickola-  
L.iocírlet otádiun: ~~ara von, oL-tatáoának tartalmi koncopciója,  

mGdozeroi valar.>iait a bov©zetóo gyakorio .̀ága az egyed ozcivet-  

ocíct. tartomdpyoki>un igen különböző. L gyakorlatiao trant{rgy  
feladatakónt a izáztart:íoi-, tizoxaEazdaadgi-, ozorvozóQi-,  
ozoeiália ioraorotok átadúoát jelölik nog, valamint  azt,  bogy  
oogi.toóget nyujtoon a tanulók  pólya- illotvo ozakmaválaozt$-  
aslao z ős kcíozitoo őket olű a arakorinti lizcrr.a3. uuYítc3ra. 2  

1 Malt  • 8ildun;obericht 7o. Id.nü 46-49. oldal, 72-77. oldal  
iDO~~a  •  Dara 13ildungrarr000n Id. nit 9. oldal 
T 	bd: Gröochol/Spfling: Ilauptochule-hevte. airenrirth,1977.  

2 Dápd s Unterrichtoaodollo Arbeitolohre.Re8ionaloa Pl.idagociocheo  

Zontruts des Landes  Ptiioinlazrcl-Pfalű.l3ad Krouznuach.1977.  

Továbbá:  Arbeit c1ola :°o alp Aufgabo der 3chule.Int Ilö1  lor, Ii -  
llioűrich K. sl+oitung  und  Ver~altung  einer Schule.8.Kapitol, 
Go-G 5 .  old. Hermann  Iuchtertsand. Vorlag, 1978.  
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A 9* osztály oilier go elvégzése után q tanulók végbizonyít
ványt kapnak, /Ilauptschulabochluso/ onely birtokában szak
mát tanulhatnak. Ások a tanulok, okik a 9. osztályt külö
nösön eredményesen végezték el, minősített végbizonyítványt 

knisnak, /Abachlusasougnias nit Qualifikationovaarierk/ ez a 

kiegészítő lo. osztály elvégzésére j ogooit, amelynek elvég
zésével szakközépiskolai bizonyítványt /Fachobcrochulreifo/ 

szerezhetnek. As utóbbi években as IJSZK-bon egyre ozéleoobb 

fórumon /politikusok, szociológusok, pedagógiai kutatók/ 

foglalkoznak ássál, hogy szükséges lonno a népiskolái! /sót 

a különböző kioGgitő iskolák/ oktatási idegét általánosan 

lo évre felemelni.
Brich Priotor szerint“ est a következő okok indokolják}
- A népiskolát vógsott fiatalok — a népiskolai oktatás 

színvonalát és a tananyag tartalmát tekintve — eleve hát
rányos helyzetben vannak reáliskolás és gimnazista tárrnik- 

hos képest, Bz a hátrányos helyzet azonnal kiéleződik asért 

is, nort ől: a többi fiatalnál legalább egy évvel korábban 

kénytelenek belépni a posiciékért valé liarccal, versengős- 

oel teljes ‘’munkaerőpiacra", ahol — kisebb értékű végzett
ségük mellett — fiatalabb életkoruk miatt sem tudják föl
venni a versenyt magasabb iskolatípust végzett társaikkal.
A "társadalmi ágasoágoosá^* /soziale Gerechtigkeit/ úgy kí
vánja tehát, hogy őst a hátrányt legalább aszal csökkentsék, 

hogy a népiskola színvonalát as oktatási idő meghosszabbí
tásával is növeljék.

1 Lásd: Printer, E.s Bin lo. allgemeinbildendes Schuljahr 
für joden Jugendlichen• Ins Im Brennpunkt.Ueinungen-Hod 
-Ilateriálien aus der Arbeit der Cteraorkschaft Erziehung und 
Wissenschaft• 2. Auflage, Januar 1970.

eile-
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- Ли IíSZK iparának a világgazdaságban elfoglalt tekintélyes 

helyét a jövőben io megőrizni cook ugy lohet, ha as oktatásügy 

gondoskodik arról, hogy a jövőbeni munkaerők olyan általános 

képsóoi alapot kapjanak, amelyre biztonságosan építeni lehet 

аз egyre bonyolultabb és magasabb színvonalat követelő ozakem- 

borképsést.

As 1J3ZK társadalom egy Ili legsúlyosabb problémája, a fiatalok 

magas arányú munkanélkülisége is enyhíthető lenne as oktatási 
idő meghosszabbításával.

A népiskolából a reáliskolába, illetve a gimnáziumba való 

átiratkosáora a 6. oostály olvégséoo után van lehetőség, ük
kor a tehetséges tanulók a két iskola nevelőtestületének 

hossájárulása esetén, as un. «felépítő, átmenő” /Aufbau/ ta
gosat közbeiktatásával átiratkoshatnak, és a magasabb isko
latípusban folytathatják tanulmányaikat.

Különlegesen jé bizonyítvány birtokában elvileg a reáliskola, 

illetve népiskola lo. osztálya után is lehetőség van még a 

gimnázium felső tagozatában való továbbtanulásra.

Lo kell azonban szögeznünk, hogy a magasabb színvonalú iskola
típusba való átiratkosás lehetősége a gyakorlatban meglehető
sen nehézí a népiskolából a gimnáziumba, két fokozat átugrá
sa lgon ritka, inkább csal: elvi lehetőség marad.

As IJSZK oktatási rendszerének 3 ágú kösépssakaosa tehát zsákut
cákat tostosit meg, mert eredeti formájukban sem о nép-, sem 

a reáliskolából nincs továbbvezető ut a felsőoktatásba, mivel 
a különböző iskolatípusok alapvetően eltérő irányultságúak és
közöttük az átmenet a magasabb kvalifikáeióju iskolatípusba 

Igen nehéz.
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ó1et.= 	ivo 6o az 	votő f  ízti  ;olati- 

v liai3^'; •  oat  satilu . lo (Ivor.;  rorbaxa o1361  h ol  =  az  
olnult nártiól óvtizodüoaa az o- -oo sal:olati• co:: az oktatott  

ta  ~ ° to,  ü' E3E3 aü olLtCzt•'f3:i rlúda::orok te&irltot6bon 3.o va 'ár lol s ►o zt  

" alcl 	tL'  

' s • F.i.i't 6-aVM ~-J~4ii~41~.1t~.Yi..  

A  3 kilI.özb8ző iokolatiLraat lótrehivcí hajdani  ozen7.ólet --- mi-  

enor Lnt a tanulókat 3 kcíp000óci csoportba có3.azaril moroln3.,  

canolyok k•:;pvóoót a 3 eltórő l:'vvot©lmóne.i óa cólu iat,:olarendozor--  

no% '.coil biztooitaxít -- ma is i'ollelhotő. A ► 3 iokolatipuoba   

tanulók ii3nzotcítoZo hoo£izu ideig gyakorlatiZac egybevl-  

Gott a azdsrazsoi ta{;oltadma? s agizlndzitan a foZoőa rótQL;  

io?sol.:xjca volt, a red/iskola a lcözópoozt=_ilyő, a nópiolcolc:  

a azólcac tiimoce3k•ó.  

Bir napjainkban a k-r3lönböző iokol at  3  pT.aaok a^ oc itília hovatar-  

tozda oűori.°!ti r.ogbratórozottadca, taúol{sz sokat oldódott,  

a tíroada?mi nobil itáo fokozódóna gyengitatto tar; ocyoa iovola-  

tipuook rótflúopocifilcuE jo31Qc:1t, a vólaoztott iok-olatipuo c;o  

a nogbt^ .tarenott a3©ciőlis rótQghez ta3°tozdo közi3tt na ifl  mo-

ron a kmpccolat, Icözötttik orőfl pozitiv Isorr®lóci6 ficyolhQtó  

me-P. l  

A  gimnóziun 	i© az u1-1. "alit" i©Isola, QlaCaorban a foloő  

tAroadalmi rót e~,~ cyor®doi j rnak oda, óm amok  orednxínyovóoit  

ők k.ópoziú nn jd a  jövő YeálBő ttirose:aln;3. r41010.2  

Glyn:kari jel.onoóc, hocy zgQn ,co képoao6c,I cyorlitekot citazadziumba  

iratnnk coals nzórt, Wort ra eziil,ő tAraadalni lelyzete ezt ugy  

1./ óo 2.` Wad: 2rirsCidalili-mociúlln bcl.yzot óo az iekoldz-  
tatie öaoaofUrr;vse c.  fej  ozQtot  
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14p6c;t tartani, inkdbb r,r ed.iziokolóba, vacy ki3ltoóGos bent-  

lakdQoc3 ir.ternóttnbn kttldik, mint u kGp©tsoógoinQk megfelelő  
alacooryabb 	íckolatipuflbe.  

Az iakolék trircudalui tagozódésdnak iccaoratóbor: órthotű, hogy  

az iokolu ogy*cégeoitGoóro varnntkoz.1 2oforc:törcaLvóook ogylrtol -  
ellonzői 6ppon az "olit" iokola pozicióját fbltó foloő- (lo  

kiiz6poQztdl;,rbelioL /olc: ooz°bes u ozf:lák és a ginníziur.zi trzní-  

rok/. 2z oGyőrtolnü fl6G akkor ic, ha órvai::ot 1 ítflzcílac c md-  

Bik kft ir•kolntipuQbz jóról; vtdolnéber_ ^.orc.koztct  jók gel.  

Az omoltc3zintü Gyakorlati icnorocokot ucl4 roíiicl:ola ald6-  

oorbau ma ic a L-i►zópooztr:.yboliol: iaicolatipuou. Itt tanulnak  

u yéaűibbiekton c3zulcjoll©F;:i, koroElcodolri, ar7;ii  n4  oztr£íció©,  

otb. ntu1L-át vógzők.  

A népiokolü oredeti r©ndoltetc: oe ozorint Gyakorlatiao, raanud-  

lia k6peoekekot fojloeztó, mindennapi ionerotokot kUzvotitő  

iakolutipuo. 2loc~oorban a nunkío- ós paraeztw©rekek iakolr-  

ja. 	azok, akik -- s azii? ők tároadalrai holyzoténok c? otor-  

raín6ló hatáoa niatt -- "non valók" gim".á^itYaba var roálio-  

koldba.  
Iw a jolenn6G io mutatja, hogy an IjaZ?: "461 úti íllan.-~ibun"  

non ernrcz©rüon az anyari  idiot "sor'ok hi='unvu. vat's ioni korlá-  

tok miatt  nom 3ut=a_c}l̂o:'bbaztllvok ryorakQi 241in icko- , 

lio'. a,nolvoic elvérzóoe 	t4roudalr.i3. he]syzetónól iolon-  

tőslon ; obb t4rvadalxai pozicicíbu jut íot n  tcrsze  ozlnukrcn  lehotű- ,  
.~_ .~  , 

vej, 2~,nen oz adott,_,.~i_rg„ada~ to,~r*~oa trirtoz6e tíroczd„ u~ 

nobilitíot fóko _ 11agulrlia2_biztogitln a ozírnuzdo szerinti,  
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hovntartozío u7a.'AtQrnoiűdGaót. 1  

°'ivoZ n  nr.incrío- do  puraozt ~ ;lorokol: n-cyrrflzo nópiokolíbu j`í',  

a^ icaYol3rcndQzQ 	utc :! ja alaűoorben előlük z  írja ol u  

tovíbbtaru.ilío -- Co rioauuebb tekintve -- ra fontosobb tíroadal,-  

mi po3icióLbti, n tdru;y?.a]m3. Lbvólotbo do  tudo:zitlyoa ólotbo  

vezető utr.:t. 2  

1i1►71 y.tll liJ  il–oz uC IALI O I  1a1_  IT :;° Aú ISiWLAZTATÁS  

Li 'Zi iktit#LSE .  

Az iTSZk oktutíoi ronclszer6n©?r v3.zg~i1utánál ús aeon  

b©lfi1, olsúaorban u tírouiialm:3.-ezociília helyzet óa uz ok-  

tai:3oi lolotűotit;c3l: üuozoYY;wásúziok-  vizag.uL41141  Iuorm.út  

otAtiozt3l,ai ncídozorelc -- nirdenakelűtt u cooportiouitáui  

ionórvel, -- nom c: narxiota oaztőlyb000ro].ía iuraérvoit ki;vo-  

tiL ős igy bizonyos raártél,l.g az iioozof'ficgősek oozttilyrx3g.-  

t:irozottolult rejtve Ila67j=ik, illetve Qt3EJtlog AztintlCii:VE3rs11  

olroitik. 	ellenőre us  ezen alapuló üaazeí'tiggw©vizoi; l-  

:icztol: is  ozdu.:oo olyon rc3ozíioozQZgtiíat nui;uttuk be, cu.tolyvk  

vól;oű ooron az oovtríl.,ynel;tuitíro3otta  íi; korapoueruo:.. l.:áor,.hulúl,  

u otutioztikai adatok  Qczuticul azt is  boa:3utut;j4k, Iie kg 4  

tóvolflf .. 'ot ozii.tQ •bcrzolut vezár  

o iJ ~/ f,~ '1 V  ~~  _  ~© { i ~s{µ ~l ' ~-'i~ i.S~it~ú©~ {IaJ  ~  ~~ áJ V.i. 'z V  lArd•  t  • A Lli  

c  technikai 	zcfaoD.  ~i fe -  sűdóo kíivoto 	caillez v 	°ca- 

oit ~ iodt, a rozuluuQrLonfor:a uaf°,utrri::íoxwrr.dk oűólookür:I Ui.,1 -  

1- ~ ' .:oto].:i,,,r~©r~ . ~............ 	— 

a,.••■ 	 _.._. 
1./ óu 2.; :1'i::;,~.s ~~eaaala:.:i-A ~~oCi~.ia :~o]yzot Ús as  iakolí~.-  .  ..   .  

v~ :ai fl.cu .,~zof , r.~•~-oo c. fo0eze ~:o~  

sa_ I ntooitó L  
j. 	r' 	} t''{ ` 	~r- t~~ 	

T1 S tulazLr  cx:ierz  
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.:^. tArouao.lni-azoci:íli.o helyzet núrÚrQ:Yiarcr'bar.. I'.iizponti  
?:o'..yot foi,la ,  ol r fo,lnY-ozfn. 	coopor-tl:r,nz€ ic;mfrvoi  

/ a iC1bOtt7ndi_r;0" , "J3er.ntOr" "Ar.,ceatolltoN y " Arbeit©r" ,  

"Lendrrirto", "ITichterworbati..tico"/ o^lyro161 icon tdcak, ci  

caoportoLct jQZl.amző ndrőczd..~o?sy ire^ el.tér€ ozocidlio Iolyze-  

tU ocyftoket dtlacolnnk da helyeznek közöa Qzooidlia katai;6-  

ridbn; rnáofo? ő1. -- noha az ol6bbi.hoz rienat,yitve i elont€oen  

SMakebb I:örbon --- ocztdl.yacomportbdl ic kr,ilönbőző hovu,tarto-  

fiiut ocyómdMit azoritan,ak vt?zLc Latocdridba, /pl.: n~*,ytE>- 

Wise% óo I:inipc:rocok r  o©otenl:dr•t I:{alxir::aztok Qcyardnt a  

•Senoti:r.clicn" --- i3r.a.'._lóalr -- I:fltot°dridgbr_ tartoznak/ úo  

omol norc©ck manrylEóci.loc mosnak Bence ktiZiinbocícelrot, do  

t~ 6nzfi.ilAy li.ovr fia..~ t onda a^ot,pont jdhc's1 non relov:ína t;Lico ;tio  

u tdrsudL1sl ?u31y rot r.in.daf r-.i kislör.bwt4croit in rro j tva FaEy  j u.  

As 3.nkoi.oti.pus negpí3.acz+,.dr,a do c ozt:lő tdreadulni helyzc to  

kiiniitti i3ncsaoftiCaiart kutatG IS ;ZI{ azuSsoaDermk 	nolran r,í-  
r°nttuttnk on alkalmanott I_atec?riiL o3.datelono6c6re; Cc tot- 
tek jílvflfllat;okE3t drnyul.tubü, 	t4nyloccu Uzoci.;;1 -ia Iiolynot-  

ktilöubavgoket jobban Llf o;; aző ka vocd+.14k 'curv ezot 6 a4ro do ©i-  

ltalmaz.dadra. ..cy-o;y csuiL:obú popu3.lci6t vi:sot;::16 alkalmi  

fo'.in6r4csbeu k©z<iorZnyozZuok tvrt: ntoL 	a1L-a:Lnusía4=d;  

a 	L73 216n000ócUi; dt;fogÚ vizoadlato:: azonban n® *~Q?"Lifltt:h  

uz erőoeu aczr egtilt, a t:drsylecoa i3aa:;aracc600kvt caak cyon- 

1 iiáo:: pl. 1 s'aicort, °,.: 3oz3.:lo ln,ruo und ?3ilduncachancon  

in Doutochl.and Ilinclion 1967.  
2 alai többek ii:lüUtÍ;.l.ioit0, 	D.,áitáldhf3idt, 1:.:  

üoz3.ale SclLichtung. Oplacien 1966 /Struktur und t7andol dor  
Govullo✓Isu:.' `, Raihe B der :eitr::ce dur Souia.lS.cuncle Zir.  
4/. Tovtíbbá: ilayntz, R.: "Godorsl:o-1 und :.rcob:dus3o Ilatr  
onpirinciiori Footcst©11unc; coziüZor Sc1a,4.cL^teLu . In: 116lnor  
Zoitocl>`'ii't Y€ir Sozíoloclo uuu? Jozialnoycb.olocie, 1962,  

.k•ndoPYio#"t 1. Tevabcít ';íehn ~ .l . ~';.~~ea ~.~. s 2o^iulo 
,~s:? c?ii:u.~;~  und  t:obili.tiit. ~..ú.o I.í°it ~i oc11c? ~inPUhrunc.  
ninchor; 1975.  
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gén tükrözni képet; kategóriáknál»

As oktatási-Lópsósi folyamatban megvalósítandó “egyenlő 

ообХуек" pr obiónakörónok több kutatója nutat rá arra, hogy 

gs ilyen vonatkozású vizsgálatok alapvető feltétele, hogy 

olyan nórőrondősért alkalmazzanak, onoly tónylogeson kife
jezi asokat a tároadalni különbségeket, amelyek alapját kó- 

posik a képséoboli eltérő esélyeknek, mert a különböső tárDa
dáin! csoportok tároadalni bolysetük által megbatározott 
tradiclóikkal, rótogopocifikuo értékrendjükkel sajátos in
terpretációs sémáikkal gyermekeik osocialisációs, oktatási 
és nevelési folyamatát döntően befolyásolják»1,1 Eror ilven 

nérőrondsser ténvloneo funkcióba nem abban áll, lionv as
ore/ónekot nonnvlaénilef tanolt séna osérint ranrsorba állít
sa. liánom abban, homv as orarénékot a ssociálio egyenlőtlen- 

oón tübbdimensiéо« releváns kategóriái oserint csoportooit-

22*.
A család társadalmi helyset© éo a Gyermekek iskolástatása 

/a kösépfoku iskolatípus moGválasstáoa, felsőoktatásban 

való réssvótol/ kösött as USZK-bon határozott összefüggés 

állapítható neg. Est a tényt as IJSZK iskolarendoseróvo!, a 

társadalmi rótocsődéo éo as iskolatípus öaosof üggé ooivol 
foclalkosó szakemberek ssámos, a tárgykörbe vágó munkában 

bemutatták.
Több, a témával foglalkozó kutató rámutatott arra, hogy as 

iskolai vógsettoóg positiven hat a tároadalmi-ssociálio holy- 

sotro. Es osánosorüoógóbon elsősorban as iskolai vógsottsóg

1 2romer-ISrug, L.s"dosiale Herkunft und Schulbesuch»" Ins 
Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Baton und 
Analysen» Band 1» ITax-Planck-Institut für Bildungoforachung. 
Előtt Cotta 19Öo»
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éa Ll ji3vodeiem öo©zei'űggóaeibon -ragadhvtr roc.  

A L; ;l)Z.'C) t: iigi JtatiíTztikEi3. B;..v€ltLll 	G::+ 1964 Aprilioi  

n3lroceiizus adatain alapuló -- azdnitíaai ozezrint, e gy  fciio-  

L-A"ycí•t vacy ogyotenQt vóczetit eg;y=őn egóaz 43.0 tr o azó3.c, veirIa-  

tó j  övc,~ulne keroken 65o ezor DT:,  egy tanulatlan dolgozc,ó  

ezzel ozaubes:i 315 ezer Di.;. l  Ley  ró gebbá, Jazrcr:itztí,l t3u;Lx--  

mu2ó vi::ogílat ©z©rirrt2 az egr©tea-..ot v4; ,zetttkniek 66  

a nópiakolát végzetteknek cocl, 2 ;~ tartozott jUvudelma  

ha;,-note ozorint a tdsoacialon false. a•dtocóhez.  

Fent _  Lid ,tok s -...» Lit 	ho 	;ottuó 	fLa -~ 

~{ :i i~ Jt3C:Q's."_t~ i.~iz ~5t v~ a~•us <; cyzcríil~ ~:~&o J;.i : z_  :~Qilr: s1 magnotrbb  ...r.. 	 ....r~r ...`.~ ~ 

valalcinel. az inkolai hópzettafte, d3tal ~z~xLn e~-aail  a,  . 4ks,onbb  

a jüvcx?olno. Az  ®gTrl i ;_i tivecloiemelyór4sai tohdt 3zoroonn  

tődnek az íokolai l:6pze-tto6g;..ez; amok  mtrgf©lolc"c3n a tanu-  

láo egyik  fő IIot iviXi°ia a várható magasabb j  üvox? elen.  

Az 116M-bun folytatott v iLraaí3.utok mege2tiaitett6Is azt a tónyt,  

laogr az iokolai vóczettaQg a tdra€aclal i-cnoci:í3.ie helyzet- 

nek foni;oo rieghatírozó faktora a rani MIX t=iroacialonban.  

7:z aozoi•op aoonb`in non  ubzztmleiliatr as  ecyc:i. min  tón.ye-  
zók á1.tai  r.egIat:írozoi: t td-rcaa ~a7.,.i :ie2;yrzet6tól. Az  ieicold-  

zottaignak u tí-r©aüalrsi helyzetre gyakorolt :s:atíoít ille- 

tőon ogrQo pol ~~tíri szerzők 3a utalnak arra,  hogy a vóczottoc:c  

a tíroacialri-ozoo -ydlio I1e:.y.:Qtnoá font=  nagh:ztírozó faktora a  

1 Ldvd: Kalmar, 11.-$i; 8oziehungen z viochen boruflichor 
Auobildunc und flott 	aeon dor aucgobildeton poroonon.  
In.: ,7irtoch ft und Statictik Iád. 19. /1967/ Heft 9. 52o-522. old.  

2 Iced: J,anocritz,il.:Sozialo Schichtung und Liobilitüt in  
Vie0 taoütceh1u d. In:Köluor Zoitoch ift:~ ~h' Sozioloi is und  
Sozioipoyholo *,ie.Bund lo. /1958/ Heft 1. 1-38. old.  
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mai DS7.7 t',ra^.8clt+r.abr.n. 	r moreP a^ontxan non abo^trchí].-  

hate; an  ezyéL xi o tGn,yeza dltul nochatdrozott tdrozadtalrii  

incl;•zotótúl. Az iakoldzottadenais a ttírr.afaiialr.al  helyzetre  ntu- 

Lo?°o7', hatAoát i'  lotőQn ocTes po? nAri í3nQr^rk i3 utalnak ara  

ra, hogy  Q végpettccL seal: a t.,5.ra^dalni tracozGddobnl adódó  

no;,;uatd..-o,ottaícok korotoi Lvziitt hot,  tcíranciaZr..i r.,érotulLbQn  

annta': al{írenc?elt hratdauy,l  ''t,  n6h{iny Ixitikuo ©vol? o* ed pol-  

,71x.•z ontaL•ruber uh3oc eusegU+al'i  t=_,chov. is  ol jttt e  hogy  an ol:d  

tatíoi rondanor ogyik akapvE3tő fuzaltciöjO, a t6woadu3.©nbcan el-  

focl.31t holyzot Atörökitéoe a LUvatkosC gonorícióra. ITtillor  

óG 2ajQr 	pvlgdri td:feu? araloca ol:t.utíci r©urlo^orón.ek  

alapv®-cci rttnl:ció ja c:ppon abban  611, hocy "... a oz.r-arr_anzdo  

szerinti adott  ndí _t;oI:at olyan opoc •~ ~il:u  e Lépoaoóao2 kb algkit  on  

*it, '.L!01.;fC3l: ? eIZeU4vL l.ioüsili I>(336bll, U. ct;1:tufT:'.YíivÚjL: /td..~s£i- 

clalrti ozinizje, rangja/ szerint alapvQtóofl a  ozdíroazd® $ltal  

neghatdrozott óo biztositott floglalkozQa, illetve ílldo ol-  

Pog1.ald:6.t"2  és eUVol 'td:i.uzsaNít 116dona taiztooitjra 	burned:.  
~ 

jogok ítiiri,l:itc~aót~~:  

A  6o-n9 óv01c kTiáj 	~ 	 aj ~ . ~ r ?T^nt'  tJíl"sl  ~z  ♦ ,,~  . 1. <. 	r+, ~ rr, ~r  
c~1~C3:i r:aQ~•y'.Z~:i ti t, c,..~ .. Ju:..- 	Di:.kt~ m ~♦ pcxl.a~ ~' $,.:.L.1  

rtanl:ílaak a 13136r°xa, tanolyol: an  oktnt$oi ronciozerbQ..n lovő lohető-  

1 Wad: Ilockxk:u:3ah,  Ií. s  Leiotunosprinzlp inu'. GhancolacleicliL-oit .  
L-a: ?otl1, ?í.Und Friedrich, D. /xrog s Bil ciunrptora;hung 1  
Problone-Poropoktiven - :í~rioriicíltera. Toil I. .;f~;utt~t, 975  
/Do•.at sclaer A:i:i.durz;.wca•c  a Gut ~ :cal3toaa un: b 3ttta ien dor  
Bsldtm,;tx?:onioo•!  on. Band 5o./ 910-152. old.  

2 ModsT.Izillor,W. - I.T.:,yer,K.U.  s dblinecar.cloicl;.kQit c?ttrc?i rilclttng?  
'Jntorauciuznc iiber den Zuoannanaang von  llunbi3.iturlf;uuüocll.:lliQOon  
u•aq Dorttfstcituo.Stuttgart 1976 /D©utachor Bildurgorzats  
Dutc:chten und Studion cicar Bildungalsora3.saion. Band 42.  /54.  ol  d.  

3 Wed: I3ourűiou,l). -P,aaaeron, v". C. s:)rio Illusion  dor  
C'_c`I'11CCiAc1.Qic~ikEYit. Tlnji,or£3L2chu:<`.E 	áO2iOlOF,ie d0©  
Bildtan,cot7Qaen© an  DciopiQl PranL-roicho. Stuttgart,1971.227.olc?  
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oúcrolr erger_1ői:3ennd alt hutc:ttdc, illetve toizonyitott dc.  
Szúno© vizaL,l3.úd ít3 arra az eredmósyro jutott, hocy a nunIrra-  
c3o pi:M°uLZi;Lyurakelc, 	tdroa3ulni hely-zetúból adódóan  
?id tr'e4i oc he:,;Y zotbo 1.0+ ~.ii_aoii az i3411á oktateioi ro:xlozarúben.  
A azakcartőL raocillapitdoal czorint ol. _kol1e1ctiv h!ítrl.~nyob  

~ F ot coot(  . t ~  d 	i1  
úo amelye:: az iskolai orcxú.ói;yoüQt hofoly:í-  

oo1c; tdnyeza lit,r3utt ='on;:cc czaTepot jatuzi:nak,  

A Go-ac évek vezén zxi_nditott i:~:al~~;,y-1. rlefariaok, -- eloó-  

oorban a tri-14r4:6pzóo sra•ocordoitdao Lu kis4Giocitéoe, tovlb-  

brí no SSco?.aelő:G. ~-itc;o reLciczoy-Il r.c3:c intdznvnyeaitóuc úo a  

nnooiate hótrrír.y ohnt fizyol.a :bovovC tr::rtos vok aoG j olozuí ©o ---  

olyan elczneL-et vittek az IIZ1, 3.Ekolal°euc3.eizewbe, umelyok hót-  

akCe? czz}al a azocldlso h:ítrdnyoi: o©Ukkoni:doQ 3xdnydbun hatot- 

tak. I'.nnek o? ? ez:4ro  

       

 

"1 

 

at  

   

   

Oi? 

 

     

       

ó =zto'  ha-c6- ,'t a ^^ or.e:: -0-  i^ 	_ oct '= "bun tan  
~ 

ol. C i©liet ol.:pei: óc 1. c4öla i vó  m ott oó} :bQli.  -4  

go,ziia ,. ~.' ,~oula 	u ~̀oci~lio ~zQlyzotQ 4 ©  

.1 locriooQbb flyer. irdxy.: öco .ofilcoSsvi zo ;álatokra alkalzanc  
adatok a focic:lko: i:atottak 0,5 ::~-=3t folUlelő, v6l©tlerozarU  
lviv'lacztó©on alapuló 1975. óvi zaiiarocenzuson alapulnak. 2  
Az 1. azdzu; t íbldzr:thnn a aúoci.d3.ic ccoportokba eoroldfl icon  
acccocdlt ó© a tnnyloceo ezooidlic helyzet cz©mpont jibó1  

elégcó tulhalndott gyakorletil cc a Lru... t czLIzad rór.i a1La3.-  

1 Mod: 	1. s Soo ^' .o 7~meit un3 ` .Jc:lcalcrrPol(,. Perapolct ivon  
der Porochurr,  ztar_: Problem der Gh..ar_ce_,cloic?a3.soit. PrranI,fua1:  

u Ii. 1977.  
2 Wad: 1. ezónu trolízat.  



I, ssánu táblásat

10-15 óvod tanulók iokolalát adatott náci mutatói as apa társadalmi helyset e ssorint
1975-ben

10-15 éves 

tanulók öoaaoson 

1000 tő

lakolalátogatáss 
Elemi/népiskola HoáliokolaAs apa társadalmi 

helysete
Gicmásiun

íj £

Foglalkozás nélküliek 

önállóak
Állami alkalmasottak 

Alkalmasettük 

liunkáook

1270 10391
57720 19 24

16 4142411
2o471191 33
1677 02237

össsesens 64 17496o 19

Forráss Statistisches Bundesamt. Statistik der Bundesrepublik
Deutschland. Pachserio 1, Bevölkerung und Brnerbstütiákéit 

Reihe 3 s Haushalte und Panilien 1977. Stuttgart und Llains 

/1977/ S. 114.



2. озцщ táblását

A családfő társadalmi helysetо do a 10-15 ovoa cyornokkoroastály iskoláiétogatotteága*
1972,

fanulók /10-15 óv/ Alt.iok.ill. Reáliskola Girmásiun
népiskolaA családfő társadalmi

helysete
ösosesen 

1000 fő ct
él % ct

Foglalkozás nélküliek1 

ISesőgasdaságon kívüli önállóak 

Állami alkelaasottak/birók 

Alkalmazottak 

líunkások
ebbőlt betanított ds 

ü S »Imurek áo ok 

segédmunkások 

önálló párasatok

253 01 nlnco adat nincs adat
4G495 20 34

367 44 18 37
49945 17 34

232? 13Oo 7
761210 15 9

1211C9 04 4
205 75

össsesons 674672 15 18

1./ Beleértve as adatok nélküli esőtéket
Forrás5 Statistisches Bundesamtt Statistik dor Bundesrepublik Deutschland» 

Facheerio A, Bevölherung und Kultur. Reihe los Bildungawocon, IV. 

Ausbildungo absichten dór Bitem für ihre Kinder /Rrgobnisoe des 

IJLkrozensus/ Juli 1972. Stuttgart und Kains /1974/ S. 12.
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mstatási viozonyokon alapuló ismérvek szerint történt, ami 
as összefüggések kifejező erejét jelentősen caökkenti. Érmek 

ellenére a 10-15 évoa korosztály iskoláiétogatottsági mutatéi 
a IrülöubüBŐ kategóriáknál asámottevő eltéréseket mutatnak* az 

állcjai hivatalnokok korooztáiyba tartozó gyerekeinek 42 ,'.’~u 

járt elemi- óz nőiskolába óo 41 fS-a gimnáziumba? eszel özem
ben u uunkáook fenti korosztályba tartozó gyerekednek 77 5S-a 

járt elemi- óo nópickolába óe ooak 8 i^-a járt gimnáziumba* 

Vagyirj 5 dacába as erősen ar/rmornlt de inhomogén caouortoknak, 

a ozttlő társadalmi helyzete éc а ? r/ormok iokolatlTmctváleog- 

táoa közötti Uüüzefür/-:éz irmi nyilvánvaló,
Kissé differenciáltabb képet ad egу, os 1972-os mikrocensust 
kiegéezitő, a lekoccág 0,1 Г-át felölelő reprosontativ viso- 

gálat.1

Ebben a vizsgálatban a mezőgnzáaoágon kívüli önálló /ozabad/

foglalkozácuakat különválaostották as önálló paraoztoktól, 

továbbá a ozokmunkdookat, a betanított- illetve Begődnunká- 

ookat is külön csoportba sorolták*
A visogálfc eredményei ast mutatjuk, hogy a mezőgazdaságon 

kívüli önállóak gyerekeinek iskolatípusonkénti megoszlása 

erőoon haoonlit аз állóul alkalmazottak gyerekeinek iskola- 

tipuoonkénti megoszlásához; ugyanokkor as önálló paracstok 

gyerekeinek iskolatípusonkénti megoszlása а озак- óo betaní
tott ounkáook gyerekeiéhez áll nagyon közel* Szembeötlő, hogy 

a mezőgazdaságon kívüli osabadfoglalkozáouak, valamint az 

állami- óo efyób alkalmazottak gyerekei több, mint ötozöröo 

arányban járnak gimnáziumba, mint a nunkáook gyerokei*

1 Lásd; 2* szaru táblásat
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I;z a cooportoaitóo earuttal rnirdínyitja a figyelmet a rauAL±ís  

katocóridn beliili kiilönboógekre is. A vizogálat ozorint  

utwe.nirs a tanulatlan munkdook gima.{iziunbe jdró arereLeinek  

arúinya non egó azen fele a ozakkó pz et tmunk dook ...nnd W iumba  

j dró cyQroLei uróx>y<3r:ak.  
Ilóhft kututól  móc mólyobb tc:goldsban vizocatc: a coe? ddfŰ  
tdroaclalmi helyzete óo agyorkek iokoldztatíoa LUzutti Uoozo--  
fiif*,óookot. A kutat4k rimtltattak mire, hogy a nőpa^ár_i? -_ílíook-  

kor Iinaznált a^oci:í.lio I:atot ~,>ri=ík /Beantor, Ancootellto, stb./  

valójában Icovc;ooó fejezik ki a tónyleg©o ozociálio ki.ilUnboó-  

I;olcot, a tartalmi hatdrok sokkal inkúbb a fenti kategóri í~on  

korooztiil huzódnak nec; vagyio az dllcu3i alkalnasottalt aloó  
rdteeóuez tartozók tá.roadaln:i holyu©tük szerint sokkal inksbb  
haoonil.itanak a ozatmunk-íookhoz, mint a vezető állami alkal -  
mazottakiioz, ennek uecf©lelcion cyerekeik iokold.^.tatd©a o1.om-  

pont j úból is nagatartdouk inkdbb a azalaacunI:úookóra, mint a  
vezető aí.7.lami alkalrsazottakóra 	%zt a tónyt bizonyit-  
jrz nóhány vólctlonozcrti L•ivílaaztíoon alapuló roprozantutiv  
otutitaztik-ai v-.:.zocac t. Bc:ur 396€3. óvi Baden-;7i3rttenberc  

tartományra vonatkozó vizog.ílatu azorint,-- amelybon u Qziu-  

lúket 12, a jüvo.ielora a.̂ aupontjíból külür,bözó  foglalkozási  

/j övedelnozerzó©i/ kategór-i.-ribcx osztotta -- a t4xsc:dalei-t3zo-  

ciálio helyzet 4s a gyomic©k iolcolatipuQVano..^,táoa köziitti  

ösoz©fi.icaáo móc knrat ►torio^tikuoabbtí  

I, 3. oz. tábldzutbcan öaazQl;ezott folzlc.:do ornnk viza;;;tr+tdra  

irdr,yult, hogy ,• a kiilünbiiző túrQUCiulmi hc:lynoi,-íi csoportot.  

1 aStx7.s 8cau:•, R. tratorrsIioua und B3ildun~,-echancon. ;7oinhQin und  
:3claol 1972. I3ildunc in Zahiens I.Todolle, Prognooen, Alterrtia-  
tivmo BOilifton,re:itxo dor Arbeitagruppe fUr cxnpirioeho  
Bildunatbrochmig.  

2 Wed:  3. aztír.,tt táblázat  



J9 iJiJZUЛЫ О ZL VJuZbíJUb U

A továbbtanulás megoszlása iskolatípusonként az apa foglalkozási státusza alapján
Baden-Württembergben 1968-ban 

/Reprezentatív felmérés alapján/

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása az elemi iskola 

 4. osztálya elvégzése utánAz apa foglalkozási 
státusza

GimnáziumReáliskolanépiskola

Szabad foglalkozásuak és 

nagytőkések 

Üzletemberek
Földtulajdonnal rendelkezők 

Vezető álltai tisztviselők 

Középbeosztásu állami hivatal
nokok

Kishivatalnokok
Vezető alkalmazottak
Középbeosztásu alkalmazottak
Egyszeri! alkalmazottak
Szakmunkások
Betanított munkások
Segédmunkások

12 7810
16 2857

7984
83413

24 4828
69 1318

59113o
292349
111177

76 15 9
1577 9

86 7 7

Összesen» 64 2115
Forrás: Baur R: Alterahaus und Bildungschancen. Eine Untersuchung über die Bedeutung des 

Elternhauses für die Schulv/ahl der 4. Klasse grundschule. Weinheim 1972, S. 33*
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/a tGlc600ktől kezdve a :zogódrnuzktfldokig bozir:ílag/ gyorokoi un  
olomi iakola 4. ooztólytnuk olv6gzóoo utón a Iitror.ió8u iokola-  
roridazor 	iokolatipuoót vilao: t`  ól:. A  talizatb61  I:itü- 
nik, hogy  .  _' ::d lr.1i 1°,n ótY 	ó :z' úl- 	I:oi  

tipikuoun gillOiutlbu =wok;  /a o .abed fogl.ulkoztítuiak óo a  

tűkódok katogóriá gn  íl 78 	a vozotű óllam:i tioztvioolűknól  
83 ,a/ a m  unTcsooL  ~~ra,_,,.d~̂.tob~~oz~o'_tioi,  do a tára^dal.rai ~_ 

ó.7.1cí  

  

 

ot tal:  

  

j:IOroi:a:it  iu tipiwuJouri nópickolEíba uconnol:.  A  5--oo aró_yoL-  :  

ozalmunkóaok 76 5, bota.:it  ott munkrook 77 5, oo86dznu2cóook  
86 ;í, kiahivatalnok 69 ;í, ogyozorfi alkalmazottak 77 5, pa-  
radztok 84 5/. 1  

Ilaconló orec3rdnyokre jutott og r nóo, bajororozá£;i adatan tiyagon  

alapuló vizogdlat alapjónSchorb 6© 3chnidbauor ic. 2  Vizogó- 

latulcbsnZ tit  kül.önböcú csoportra odzt j:ík a ozülőcot, novolódi  

nódozoroil:, vidoll:edcíoi normíik, a tanulócaal óo a tudíooal  

czozaboii bodllitottoáguk ozompont jóbcíl, ar.loly nutatcík nog-  

hutdrozz:ík gyerokoik iokoldztatóoót. Ezok a caoportol: Schorb  

6o áchnidauor olomzcío6n61 a küvotkozűk: 

- i.;nfílláak /6rtod nagytők600k/óo vozotű Qzabadfo8lalkozóauak  

/folsű rétog/  

- Közópholyzotü Un.tillór::k /kiatól:600k/, vozotő hivatalnokok,  

vezető Qlkal.mazottal:,m©zű8azdaorgi tólcósol; /foloű Icözópróto0 .  

1 A 3. ozimu táblizat gd~ atai ozozs eozöL-Son bizoi ~ it4:~ ho a 
hivataloo otatiaztikdlcban ~ Iu.~ozn~atoo cooportk~pzc~ oo~  a ~ny-  
lo8oc tíroadalzai holyzot c~rzd:ol6oóro alkalmatlanok.  

2 Wad:  Schorb,  A. 0. -Schmidbauor, L;. : Auf  ot  iogocliulon im oozial.  on  
►lottboworb-:ntvScklung und I:intorgriinc3.o untorocl.iodZioizor  
T3ildungobotoili8une in 13ayorn. Stuttgart 1973. 	 to. U j u«í,  t. 

•  t . 

.74641

\ 	+r
~ 

 

~ 
,~ 

 



4. számú táblásat

7, osztályos tanulók iskolatípusok szerinti íj-oo megoszlása as alap társadalmi
helyset© alapján IIyu8at-Berlinben,1971 és 1975-ben

7. osztályos tanulók iskolát idusonként Egységes kösópiekola 
/Go samt schulо/
1971

As apa társadalmi helyset© Ildpinkola
1971 1975

Reáliskola 

1971 1975
Gimnázium 

1971 1975 1975
76Szabad fóliáikosáouak 

lo-nél több alkalmazottat 

foglalkoztató önállóak 

lo* vagy Xo-nól kövesebb 

alkalmazottat foglalkoz
tató önállóak 

Vezető állami tisztviselők 

Közép- óc alacsony beosz
tású hivatalnokok 

Vezető alkalmazottak 

Egyéb alkalmazottak 

Szakmunkások 

Egyéb munkások 

nyugdíjasok 

Hinco adat

2 14 8 77 55 14

26 112511 7 55 57 lo

629 22 242o 13 45 41
912 9 75 151 754

22 39 8 3olo 4o17 35
64 16636 17 8233

25 28714 35 3325 33
2325 32 18 4 341047
1669 221 2552 8 7

162224 22 2339 451
1616 422 19 3557 3o

doszooens 36 2524 31 520 21 3o

Forrása Sonator für Schulwesen /üreg/: Schulentwicklungeplsn II, für das Land Berlin 1973-1977•Berlin 
1973. S,l6l; urrveröf font licht es Tutorial des Senators für Schulwesen.



r>. csátm tábládat
A 15* óletóvüket betöltött gyermekek őo tanulók-*- továbbtanulásának íj-юз megoszlása

as apa társadalmi helysoto asorint, 1972-ben

15 drót betöltött tanulói:
Az apa társadalmi bolysete 15#óvet betöltött

gyerekek üsosoDon ebből

reáliskolába óár ginmásiumba ó&?
öoaseoon

%

Foglalkozás nélküliek2 

Uesdeaedaságoo kívüli 
önállóak

illem! alkalmas ottok/bírók
Alkalmas ottak
Itokáaoi:

óbbóls botanitott 6 c 
csakmmkáook
segédmunkások

PUldtulajJdónnal rondelkosó 

önállóak

lo 9

11 13 17 19
7 139

262319 35
46 36 114o

22 112123
619 1523

78

öoaüoaoiii loo looloo loo

!•/ Beleértve a osokmunkáskópsóbo óo a főiskolára is
2/ Belóértvo as adatok nőikül! esőtokot io.
Forrásí Statistisches Bundesamt з Statistik dor Bundooropublik DoutosIlland. Faohaorio A.BovölkGrung 

und Kultur.Boiko 1 о5Bildungse© so»9IV. Auabildungosboichton der Sitom für ikre Kinder 
/Ergebnisse des kikroreusus/ Juli 1972. Stuttgart und Ш1шз Л974/ S* 16.
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- Önálló tulajdonosok, közepes beosztásu alkalmazottak és 

hivatalnokok, nagygazdák /alsó középréteg/ 

- Kisalkalmazottak, szalonunkások, alacsonyabb beosztásu hiva-

talnokok, kis- és középparasztok /jobb helyzetü alsóréteg/ 

- Tanulatlan és betanitott munkások /alsóréteg/. 

Lényegileg az előzőeket támasztják alá azok a Nyugat-Berlinre 

vonatkozó vizsgálatok is, amelyeket a 4. számu táblázat mutat 

be. 

A 3. és a 4. számu táblázat adatai egyuttal azt is megmutatják, 

hogy a társadalmi helyzetnek az iskolatipus választása szem-

pont:iábóli alapvető mejhatározó szerepe mellett az egyes tár-

sadalmi réte_eknek a tanulással ka•csolatos értókitélete is 

szerepet gátszik.  Ez a magyarázata annak, hogy állani hivatal-

nokok nagyobb arányban küldik gyerekeiket gimnáziumba, mint a 

hasonló helyzetis alkalmazottak; illetve alacsony beosztásu 

hivatalnokok ugyancsak nagyobb arányban küldik gyermekeiket 

gimnáziumba, mint a hasonló szociális helyzetü munkások és 

parasztok. 

Az egyes társadalmi csoportoknak az iskoláztatás kérdésében 

tanusitott eltérő magatartása különösen nyilvánvalóvá lesz, ha 

megvizsgáljuk a különböző szociális csoportok gyermekeinek 

iskolás koron tuli továbbtanulását. 

Az 5. táblázat adatai szerint -- hogy csak a szélsőséges cso-

portokat emlitsük -- a 15 évesnél idősebb gyerekek 7 %-a szár-

mazik hivatalnok családból, ugyanakkor az összes 15 évnél 

idősebb tanulók 9 %-a, a gimnáziumi tanulók 18 %-a származik 

hivatalnok családból. Ezzel szemben: munkás családból származik 
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a 15 6v folotti ortaeklcoroaztály 46 ;r-ra, de a 15 évn61 idő-

sebb r.Yunkúo gyoroko1e7e1c cook 4o ;. ►-a turul tov{abb, 6o coal:  

11 ;;-a giranfiziunban. K'ii].Unüoen l ardn,voo ho,l.vzotot tülrüz u  

tovIbbt:.tx:uiác osacloont,-icibZ1 a aez6c'.raz. ►'ooL iN,vrolcp3,nel: aráavo..  

A ael,r6ci7unkdo azülűü gyerekei a koroazt3ly 23 	vngyio  

küzei uz egypegyed6t ae:jic, ezzel o^vmbon glegdziumba cock  

nen og6ozors 6 c,!)--uk jdr, azaz alig több mint a $aldditdly  

egyhua.,.uil rd aze. LiogPígye3.hotő t ovibbr, hoar  amvisanzl:vi iii C  

1"r i ~~.  ' t '  _  1 	~.  .z' d . 	=  okok cz=' 	t  *  ' u  •  .~ :  •  = ri 

E',,;y, a 3zl3vo ts6gi aiztdroaod. ; acdozdre von:tko .G f olra6rGo ozo-  

riutl  1965-borc a aunlc íoo .ü].ő1: gyorQl:oi a lo. o©zt ílyba jdr4k-  

nalc mdg lo `;-tit tot tc4k hi; oz ír.ar{,70u;; a 13. ial,olaévro 6 ;1-ra  

coi3kkent. Ezzol anor3bon, a haoa*_z15 ickolaóvokre vonatkozóan,  

a hivatalnok gyorekok crdsya 25 ;:,-rá1 20 : -.;sma nőtt.  
A rdtogapoci.fikuo lomorza3.lúdrio a giundziunban ndr az alo6bb  

oo ztdlyol;ben io i con hati..~000tt. Schorb do 3clnldbauar baj oror-  

ozdgi vizagdlatai ozorirt2  a nunlcdo ozdrsaazdou G3r -.~nczietds  

ardnya az 5. ooztdlyba n Wig 3 5, a lo. ooztcílybcui ndr cook 4;')  

volt.  

Az eddigi vizog3lúddook ós olenűdook alapjdn leQZÜgezh©tő,  

ho~,y u. unkáo d 	r ot 	oroi:ek az lISZK iol:o rztat='ci ~°o: ~.~ -  

ozorc:beu  .  f trdx oo hol,  zotüel: ar 1:3..ro -  ozcí: o'ut abbun ho--  

a  tovqbbtual.uldot biűtooit6 icl.olutipu©okut a r.un1:da 6, D.-~raazt  

gtarqiek a korqpztdlsrukb61 valsí apz000d6or.61 si6v91  

1 to  t 
	

bba2i ho-,  lomorz :  •  ldd  

1 Ldod: Kullra©r,I?.:Dio aozialQ IiorkunPt der Gyra:uaoiraotes in lo.  
und 13. cshul jabr. Ergobni000 oiner Individualberragung von 15 .  
Mai 1965. In: t?ixtocr.©ft und Otctiotik.&L.nd 19.1967.1Loft 9.  
52o-522. old. 

2 Ldod : Schorb, A. 0. -SchnidbauQr, F?. : id.nLi.  
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~~rs~ i ~l u, c~opo,~i~ri t:zrt o ,4kt~riál. ~~5va? ~:~,uoebb  aránv u .  .~~A '1  

A negáIdlapitáosal a;,y;~tt uivra in rd kell nnitatni, bogy a n{oo-  

diic vildeidbori anti náraotoruzSf;i !S13.cipotu...ho:► Isópost a nun-  

káo d© paraazt Gye, vL-oI. rdozoaoddrm a továbbtanuldoban j olo+_,..  

túoon or-:oll,elo tt. _►  !Moot ?irocl.al anbr,n 1931-be-z rl tot.rábbtarru-  
I=Snt Jolentr irkol.a v{ pyano2.ban a tanulók 6 5.-0 volt zaun_káe azár-  

r3uz.fiau, 1975--ben az 173.1X-bu.n ez  an arány n.ár Z8 volt.  

;ardei:su abbű1 u ezempontb61 a 6o-aQ dvalvben Co J. l::-ca 6v3k.  

eloj c;n -- vagyiu nern,3arr.ary: oktattíoi o:cpanzi4 k3zo1 m.Sefdl  

dvtizeddíbcn -- vdcbeme-r,t f©; lódóet s:ei;vizLet' nun::.  

1961--boa a 1°1-Zy dv L-3ztifti korosztálynak 18 	volt formic:  

illetve o€,yeteraiott:, ezer: b®liil a korosztályhoz furtoz  

tL. ~ 2Zpl; a't3rt2L:tZk 	36 :1-a, a ziunkdF3 Eyoroi:t3k'+á81S ú 	y ir$  

iokol&bc: vucy ©cyotomre. 1975-ben ezek az czráivazdmok a fent3.  

uorrcnclbon 35, 62, illetve 20 Z-ra emelkedték, vacyia a tcnulac  

Loroaztdlycn: bcltili rl..*~dr.yaztim conIcnon r?©rclupldzcíclott, ie oz©n  

boltil a r.aank& ozd..~lnzSauak aránya tUbb mint hdramezorosdra  

a..elkedett. .?n  a nagyfol:u ez:=olkoddo rdozban au iokolalctiteloo  

kor i.dőkiSzbeni m©rlá000zcxbbitdadrak ki3vetkozt.,6nyo,, enol.loti:  

azonben a tovrbbtanuldot lehotc'vó tove: iako3glc raga©abb 16to-  

rutdcsi crdzyc: io ©.^.dnottevC ozQrepQt jrtozott. Nyugpt-berlini  

da I3..-~c:en-Vürttoa-^borr~ t.vrtondr.yi FolndréoQl- =drones-Um io  

ica^ olj áIc ezt. 1  

A 7. aP.ámu tdblázat bemutatja, hogy ITyuEnt-Berlinben a ni*c;kola  

relut:tv látorutottodga velamennyi vizegdlt t=íroadalr.a:i. cBoport  

1 Mod: 7. 6o G. ttbld<zat.  



A gyerekek továbbtanulása magasabb iskolatípusokba 1931-ben, a írónőt Birodalom ideján, 

valamint a gyerokek gimnáziumi tanulásban való rássvótele as IíSZK-Ъеп, 1975-ben as
apu társadalmi holysete oserint

аЫа*-Ддй8Швь №
a tanulók szociális üsezetótcle 

%-ban

Hasasabb .iskolatipi'.ab

abesolut számokban 
1000 f6

1975
Héroszán 

1931-00 róozooQdóse
1001

Az apa iárouáalni 
holyscte

GFoglalkozás nélküliek 

Önállóak
Állami hivatalnokok
Alkalmazottak
Lankások

2 23319 99
323 40 19 473o3

296 13 47333o7
276607112 4o14

6 10 32943 315

ÖSOCGCQ3S loo loo777 1738 loo

1/ A escciálio Ssosetótelváltosáet nóro ooslop számadatait úgy kapjuk meg, ha a lótszánnövokodóst 
kiküszöböljük. Ennek eredményekónt as oszlop adatai ast mutatják, hogy változatlan létszám mellett 

hogyan tolódna ol as egyes szociális csoportok részesedése 

Forráss Jahrbuch fiír das höhere Schulwesen, 1931/32. Leipzig 1933; Statistisches Bundesamts Statistik 

dor Bundeorep. Deutschland. Fachserio 1, Bevölkerung und Erwerbet Útidéit* Reihe 3 s 
Haushalte und Familien 1977. Stuttgart und I.Iains /1977/ S. 114.



7. osztályos tanulói: iskolatípusok cserinti £-os megoszlása as apa társadalmi helyset© 

osorint az 19^5» 1971 és az 1975**8e években, Ilyugat-Berlinben

Egységes középiskola 

/Gesamtschule/
1969 1971 1975 1965 1971 1975

7. osztályos tanulók 

Reáliskola 

1965 1971 1975 1965 1971 1975

A3 apa társadalmi 
helyzete Gimnáziumnépiskola

26 16 le 24 25 19 46 53 5o 4 6 21
21 12 6 23 26 18 50 55 51 6 3 25

önállóak
Állami oleinesüttok 

birók
Alkalmazottak
riunkások

3 7 26
1 3 3o

29 38 38 

8 13 12
35 22 12 33 33 24
67 53 38 24 26 2o

36 23 31 3c 3 5 2524 27 212848összesen*

Forráss Senator für Sehulwocen /Hrsg./ Schulontwlcklmigspian IX. für das Land Berlin 1973-1977• 

Berlin 1973* 8# I6I5 unveröffentlichtes IJatorial dos Senators für Shulweoen.



As apu társadalmi helyset c és a gyerekek iskolaválasztása közötti összefüggés 3aden-\7ürt t ember gon
1967/68-tél 1975/76-ig

Reáliskolába éc gimnáziumba neno tanulók Gimnáziumba none tanulók
társadalmi rétegződése as apa vőgsotteoge társadalmi rétegződése as apa végzettsége,ill. 
ill.fQ^lalkosáoa szerint forlalkozása szerint

össze- egyetemet állami
v*főieké- tinstviao- 
lát vég- 16 v,alkal

mas ott

Iskolaév
munkás önálló 

párasát
munkáé önálló össze- ogyetomot állami

párást sen v.foisko- tiaztvioo- 
Xdt vég- 16 v.alkal- 
sott

sen
пазottvett

1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76

68,433,6 lo,425,9
24,4

43,c 11,445.7
44.7

24,3 07,33o,o
28,9
29,4

84,665,3 9,424,8
27,5

39,4 lo,X91,5
66,49o,6 39,4 9,724.4

25.4 

23,8
29.7 

28,2 

28,2
27.8

83,5 lo,l45,7
39,6 lo,692,6 67,1 11.304,2

84,o
32,331,347,8
36,3 42,0 12,313,391,7 71,o

7o,3
67,7

53,9 30,o
30,6 43,6 12,985,8 14,593,6 38,954,o
36,8 11,913,237,4 8o,7 4o,352,1 89,9

67,8 36,4 4 o,4 12,7 11,135,7 8o,3
8o,o

89,353,4
33,636,568,1 lo,311.935,89o,753.1

Forrás: Burkard, R.Wendenswende bei der Wohl einer weiterfahrenden Schule?” 

In.: Baden-.Vürttenborg in wort und Zahl» 22* Jg /1974/ H* 3." S* 82.
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Qt3{jttrbm  cai)k:sent, k1ll.önCdo31 E3rűoon az allarxi hivatalnokok  
gyerekoinól /21 '.3-r61  6  ',""J-ra/, de a  znulkáflols gyorekei eoetcíben  
ia azitmottovűon /G7 ;.,wról 33 .--ra/. 1  A  tíbldzat adatai aneriY:t  

valamennyi vizegílt ttíraadalrsi róteg 000tóbon ucjancoal: caUk-  
kent a roiliakoldi: relativ lítoF;atotta.:iga ia, bír a nópiakolí-  

hoz kópoot i.iaobb mar4ókbon. 	ozonboal valamennyi tírna-  

dalni caoportiul erolkodott a girmzdziumba jírúk róazarír ~ya,  
do  igen gyorsan emelkedett  valamonnyi tírsadalnd róteonal az  

ogyaGgoo küzópiol:olíba /Goouratacliulu/ ;j=arók arín,ya /üoazeaaó-  

gó ben 5 ; y-ró1 25 ;;..ra, azon belül u rnunkgo gyerokeknól 1  55.wcól  
~ 

3o : ;-ra/. `  

A f ont.  iűl ~ Qazer'o _óg;i,~ .lovotu~  a:  u L  kozt ;4~  ó 	 L  
i ='-oiati  t `11a  r : 

J. ! 
lr  oz  

6o-ao óvol:bo~ é o a 7 o-oe Svc~t 	ollonúro  r uw.r.r~r~...rr.~~.~r  

rié.=~..'-olu na lo ol őflorb• , 	 ~; oa zii 	ol~ oir~ 

	 r'torpbo turtoz6 azülűk ero-  

Loinol:  ial:olat ipuoa.  
Ilaoonló oroclnanyt r,attatnak azok a Badon-Wiirttonbor;; tartomdny-  
boli vizogillatok, amolyek a tovíbbtanuláob lohotűvó tova io-  
kolatipuookban /reáliakolu, gimndziun/ tovíbbtanulók ardny-  

ozímít vizagíljík a kUlönböző azocii.ílía caoportokban, kilenc  

óvr3n 1i13i'osz ti1.Í.. a'íle~"se0 rogfigyolrai, hogy a  tü v ab'Jtúnus. aoi  

kvótík iiaouooaógóbon, an  a ~.~iiliinbi3zű szociríl.io caoportoL-  

1 Land !gli! KUbler,Ii.sDatori zur Jituation dor Ilauptacliulon in  
Berlin /Wept/. /. BQri  in. flax-Planck-Inotitut fUr Bildurgoforachur  
197G. /I.Iat©rial.ion sus  dor Bildungaforochung ITr.6./  

2 Zezelt`üoa::~''~;~,rósbon meg  kell jegyezni~  bogy ~  a Goaarats~chulo, 
sínt ia,r_ot.~ ia..olatipus obbon  az  ic.~o.~akbs.i futott fol.  
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többjében az 1972/73-ao tanévig emelkednek, utána csökkennek.
A tör ón nyilvánvalóan összefügg cs 1973-ban kibontakozó gazda
sági válsággal * onolynok hatására a szülék 9 gazdasági hely
zetük, illotvo kilátásaik romlása miatt kicobb arányban kül
dik gyerekeiket hosszabb tanulmányi idejű iskolatipuaokba.
A visszaesés a munkás kategóriánál a legnagyobb mértékű: mig 

1972/73-ban a korosztály munkás gyerekeinek 33,6 iS-а nont 

továbbtanulást lehetővé tövé iskolatípusba, 1975/76-ro ез 

as arány 35,8 í5-ra csökkent. Г lég jelontéoobb ez a visszaesés 

a gimnáziumba nőnék kvótájánál /1972/73-ban 14*5 f>* 1975/76-ban 

11,9 %./.
A *fonti, Badon-üürtt ooborgrо vonatkosé otatiostikákat elencé 

polgári szakértők véleménye osorint a visszaesés elsősorban 

ássál függ üaaso, hogy a kultuosminiostériun megosigoritotta 

ac ooztálysást, ami elsősorban as oloébb társadalmi rétegekbe 

tartósé gyerekeket sújtotta, mivel as ebbe a rétegbe tartósé 

szülék a gyermekeik továbbtanulását ülőié döntésüket sokkul 
inkább teosik as oostálysatok függvényévé, mint a társadalmi 
rangsor magasabb szintjén álló osüiék. Ügyes osorsék véleménye 

osorint nem sárható ki, hogy es ас 1973-tól megfigyelheté 

továbbtanulási kvóta csökkenés, oaotleg ogy hososabb idécsok
ra érvényes trend kosodotét jelzi."
Vizsgálatok rámtattak arra io, hogy a munkás és paraszt 

gyerekek a ssüléli társadalmi holyzetébél adódé objektiv hát
rányok mellett a továbbtanulást illetéon azáltal la hátrányban

1 Lásd: Burkhard, R. jRendonzncndo bei der Wahl einer
v;cit erfahrenden Schule? In: rbdor.-Wibtterfoorg in Wort und 
Seal.Bond 22. 1974. Heft. 3.5 továbbá ШНог, W.-LIayor,
K.ü. 8Id. tSU



А суогок ásóidra cdlul tűnőtt, általános kőpadot add iskolai vdgsettedg do as apa
túreadalnl helysetq kücötti SoosefUggds, 1972

Visagált gyerekek* 

1000 fв
Colul tűr,ott iskolai vássotíaée

Reáliskola F'iokolr., seakfdiokolaAs apa társ: dőlni 
helysébe

IJdpisko'La
Egjptera

$$

Poglalkcnás nélküliek2 

liözSjaadooáfíon kívüli 
önállóak

Álltra! alkalnaeottak/ 

bírók
Alkalmasot tak 

Lünk ások
óbból: betanított <5a 

osrknunkás 

segédmunkás
Földtulajdónnal roadolkeső

önállóak

2?2344513

12 об 4917 34

G20 31io75
2746
4075
2736

35 55lo
36 1549

4o 42 10

61 11232139

175o 33553

£ о a a e s о íi 5 Zo968 3432 34
1/ As adatok noa vonat koraiak a ssaknunkáckéncdbon, főiskolán, osokfőiokolán de o^ötanon tanulókra, 

továbbá ásókra * akik tanulmányaikat már bofojostdk 
2/ Beleértve os adatok nélküli eseteket la
Forráss Statistischen Bundocamti Statistik dor Bundesrepublik DeutscIiluna,FachaorÍo A*»Bevölkerung 

und Kultur»Bolho loiBilduneowoeon,iv#Auobildanccaboichton dór Éltem fűi* ihro Kinder /Ergebnisse 
űgg lükrosennuo/ Juli 1972• wiuttgart und Hains 1974* S#lo*
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vannak« ho/ту a munkás én mraost szülők яг, 
nnlánát sokkal kevésbé tekintik colnak mint a felsőbb rétönök
be tartozó szülők.
%y 1972-eo felmérés oserint a megkérdosett munkás éo pa- 

ruost szülők többsége gyewaofco os urnára a népiskolai végsott- 

séget tokint ott о tanulmányi végcélnak; a többi társadalmi ré
teg osülői essol оGombon döntően valamilyen főiskola, egyetem 

vagy osakfőiskola elvégsősét.

ovo

Ismételten csak a szélsőértékeket kiragadva: a ssok- éo beta
nított munkásoknak csak 18 £-a, a aegédmur&ásoknak pedig ешк 

11 íj-a tartotta célnak, hogy gyermeke főiskolát vagy osakfoia- 

koldt végocscn. Úszol esőmben as állami hivatalnokok 62 53-a 

tekintette a főiskolai végzettséget gyermeke asámára cdInak.

Шшг még meg kell degyosni, hogy a fonti adatok szándékokat 
jeleznek ős nem tényleges végzettségei. S?öbb kutató rámutat 

arra, hogy a szándékértékek do a tényleges végsőitaéget mu
tató értékel: rétegapocüikuaan tipikusan térnek el egymástól: 

mig a munkásoknál éo parasztoknál a osándékértékel: tipikusan 

magasabbak mint a tényleges végzettség, addig as állami hiva- 

talnokok — valéosinüleg áldemokratikus attitűdként — a gyer
mekeik továbbtanulását illető kérdésekre tipikusan a tényle
ges helyzetet aláértékelő szándék-válaszokat adnak.

Ás am iskolai végzettségének és ozaloiol képzettségének
liatáoa a favermek iokolástatására

ás apa munkavállalással összefüggő társadalmi holysete mellett 

a gyermek iskolástatusa szempontjábél fontos tényoső as apa 

iskolázottsága éo szakmai képsottsége.

1 Lásd: 9. osámu táblásat



Io, szóim táblásat
10-15 éves tanulók iskolát ipueonkénti megoszlása as apa 

legmagasabb iskolai végzettsége szerint, 1970-lben

A gyerek által látogatott iskolatípus 

Hőpiokola Reáliskola Gimnázium ÖsszesenAs apa legmagasabb 

iskolai végzettsége
1000 fő

népiskola /régi 
tipusu 

Reáliskola 

Gimnázium 

Szakmunkásképző/ 
szakiskola 

Felséfokú technikum 

Főiskola/egyet em

2426 3156422 3ö8
36 42 79 2o0

66718 41

562Xo7 158297
14 55 9829
14 148 2o543

Összesen: 6o7 42947892898

Iskolai át ogatás А*Ъаа

népiskola /régi tip./ 

Reáliskola 

Gimnázium 

Szoknunk ádké pző/ 

szakiskola 

Felsőfokú technikum 

Főiskoln/egyöt еш

76,9
41,4
27,1

loo,o 

loo,о 

loo»o

13,4
2o,3
Ю.9

9,0
33,3
62,0

28,1 

55,9 

72,3

19,1
14,7

loo,o 

loo,o 

1go,o .

52,0
29,4
2o,9 6,7

összesen: 67,5 14 A 18,4 loo,o

A tanulóifjúság ‘/-os Összetétele

69,5népiskola /régi tip./ 03,7 

Reáliskola 

Gimnázium 

Szc&xsuhkáoképső/ 
szakiskola 

Felsőfokú technikum 

FőIskola/cgyet ea

73,5
4,8

39,o
lo,o
5,2

6,93,o
c,ő 1,51,2

17,6 2o,o

18,a

13,1lc,j2

1,0

1,5
2,32,3

2,3 4,0

összesen: loo,o 100,0loo,oloo,o
Berechnungen aus der nicht veröffentlichen fabollo LE 
des ZAkider-er^mungoprogrannoa der Volkssülung 197o

Forrás: Eigene
7/11 о
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Übbél küvetkeaően, hogy as HÖ2II—bon a legtöbb fogSLalkosás 

/«illáé/ mgimtdrosott ie többnyire éogücg rögzített képsott- 

Dűghes kötődik, as előzőekben vizs@SLt mrikavillaldeoal öooso- 

ftlggo társadalmi helyset és cs i okol ásót tóig illetve scakkép- 

settség között Igen szoros kapcsolat van.

A osülo iskolázottsága illetve szakképzettsége és a gyomok 

iskolástatása közötti összefüggés vizsgálatára as ITS2K egész 

népességére vonatkozóan cook as 1970-os népszámlálás adatai 
állnak rendelkosésro. Аз 197С-оп adatanyag 4 millió 10-15 éves 

gyereket nér föl n vilasstott iskolatípus ón a asüló iskolai, 

illetve szoknni képzettségének összefüggőségem.1

Amint as a lo. ősim táblázatból kiderül, as adott korosz
tályba tartozó gyerekek 74 5»-énak ap;ja végezte el a régi tí
pusa népiskolát /Volk óéira! о/ és feltehetően a többségük est 

követően egy oscioait ia kitanult; 5 reáliskolát, 1,5 ' uk
gimnáziumot végzett. A gyerekek iokolástatáoa /iskolátipuavá- 

lasstása/ os epei iskolázottsága függvény ében igen öltére. Csal: 
a szélsőértékeket kiregadvn;
- A oeak régi tipusu népickolát végzett apák gyerekeinek«

77 >S*a népiskolába I
17 :j-ü reáliskolába;
10 ‘ó-ct girravSziunba ^ár#

- A főiskolát vógsott apák gyerekeinek 

21 íf—a népiekolábas
7 fS-o reáliskolába j 

72 $Uq ginmásiunba $ir.

1 Lásd: lo. számú táblásat
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Ilogállapitlict;1 ul:. ho/т/ с coal: rórd. tinuaa néninkolát végzett 

apák gyerekoikot döntően népiskolába: a főiskolát vérzett

apák gyerekeiket dönt бон rrixniásiuaba irányit .iá];. As apa io-

I:_p_l ázott sári foka ón n / r;ercl: lokoláztatása /lekolütipusvá-

laar.táoa/ között tollút rendkívül szoros positiv irányú Ösoso-

fürrés van.
IToha a vis nyálatok ast is bebizonyít j álc, hogy a moot felnövő 

generáció általában magánabb iskolai képzettségű leas mint 

szülei, as Iskolai vérzettcár át örökít óoo as u.1 generációba 

móri о széleskörű .ielonsór maroa.
Ezt bizonyltja as a tény, hogy a csuk régitipum népiokolai 
végzettségű apák gyerekei — akik korosztályuk 3/4-ét ad
jál: — as átlagnál jóval kioebb arányban mennek gimnáziumba.
A folnéréoek ast mutatják, hogy a rr/erekok ich ólat imisvá- 

lasztásában non as a döntő, ho/у/ as ana пошг/i idein .iárt
Iskolába« liánon astt hory milyen elvárásokat kötött öooso
au:- át iskol áztat ágával. Esek as elvárások as apa, iliotvo 

az apa osülei általi hajdani iokolatipuaválaostáaban jutnak 

kifejesóore. Eszel osszefliggóoben Bauer rámutatott arra, 

hogy a népiskolába járó gyerekek közül azok, akiknek apja 

a régitipuou népiskolát végeste el, kioebb arányban /28 (Л/ 

váltanak át egy továbbképzést lehetővé tevő iskolára, mint 

azoknak az apáknak a gyerekei, akik a régi tlpuou népisko
lának megfelelő végzettséget egy továbbképzést lehető é 

iskolatípusban szerezték meg /47 í V^
Az apa szakmai képzett cége és a gyermek iskoláztatása közötti

1 Mods Baur, H.idézett mü.
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ös szefUgzést az előzőekben bemutatottnál árnyaltabban és 

mélyebben vizsgálja a©b Fröh1ich az 1972-es mikrocenzus 

alapján. 1  

Fröhlich vizsgálatai rriegerősitik, hogy az apa képzettségi 

fokának emelkedésével a gyerekek iskoláztatási szintje is 

emelkedik. I'.1ig a képzettség nélküli éo a botanitott munká-

sok gyerekeinek 8o %-a népiskolába, addig a valamilyen szak-

mát tanult munkások gyerekeinek 4o %-a továbbtanulást lehető-

vé tevő iskolatipusba jár; e magasabb szinvonalu szakképzett-

séggel rei,c elkenő apák gyerekei pedig tulnyomórószt gimná- 

ziumba járnak. 

Mivel a szakmai képzettség és az iskolai végzettség nem 

feltétlenül fedi egymást, érdemes megvizsgálni, hogy a két 

jellemző egymáshoz viszonyitva hogyan befolyásolja a gyere-

kek iskoláztatását, melyiknek milyen esetben mekkora szere-

pe van.  Erre vonatkozóan Baurr végzett vizsgálatokat. 2  

Baur módszerének alkalmazása, amely az iskolai végzettség 

és a szakmai képzettség kombinációján alapul azt bizonyitja, 

hogy az a a szakimai ké •zettsé.ze mindenekelőtt akkor étszik 

'elontős szere et e erek iskolati•us választásában ha az 

a.a iskolai vó ettsé 
	

ti usu né•iskolára korlátozott. 

LZennél magasabb a  csak  népiskolai végzettségit apák szakmai 

képzettsége, annál inkább küldik gyerekeiket továbbképzést 

lehetővé tevő iskolatipusbu. 

Az apa iskolai végnettsége mellett az anya iskolai végzettsé-

ge is szerepet játszik a gyerek iskoláztatásánál. Baur viza- 

iTAsd: r röhlich, D.: Arbeit , Bcruf und Bildtungsuerhalt en.. ina 
empirische Unterochung über das Bildungsverhalten von Eltern 
In Nordrhein-Westfalen, Teil I.Köln 1973 /Bericht Itr.6 des 
Inetitus zur Erforschung sozialer Chancen/ 

2 Lásd :Baur, R idézett mii. 
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A gyorok1 számára célul tüsött, általános képzést adó iskolai végzettség óo 

és as apa legmagasabb iskolai végzettsége közötti összefüggés, 1972
as anya

Colul tüsött iskolai végzettség
Az apa iskolai 

végzettsége
Gyerekok
ÖSOSCOOn2

1000 fo

As anya 

iskolai 
végs.

népiskola Roáliakola Ginmásim
£ % %

népiskola2 

népiskola2 

népiskola2 

Középiskola 

Köze pisi: óla 

Középiskola 

Foiskola/egyet* 

Foiskola/egyet# 

Foiskola/egyet•

népiskola2 7145 

Középiskola 46o 

Foiskola/egyet. 57 

népiskola2 

Középiskola 561 

Péieköla/ogyot. 61 

népiskola2 

Kösépiskola 47o 

Péiokola/egyet. 423

19,742,2
/9,0/
/5,3/
Xo,8
/1,0/
/1,6/

30,1
39,1 51,1

/75,4//19,3/
48,34o,88o3

31,6 66,7
/9,8/
2o,3

88,5
73,9
86,2

5,0295
/1,5/
/0,2/

12,3
94,94,9

1/ As adatok аш vonatkosnak a osaknunkáskcpsóbon ill* ogyotenon és főiskolán tanulókra 

2/ Régi tipuou népiskola
Forrás8 Fanilicnsiruktur und Ausbildungowege der Kinder. nrgebnioco einer Susatzbefragung sm 

LÜkrosensus ira Juli 1972 Ins Wirtschaft und Statistik, 1974, II* 6, S. 416.
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gálától során orra as eredményre jutott, hogy as apák rend
szerint legalább olyan — do többnyire napsabb — iskolai 
végzettséggel rendelkeznek mint as anyák, I3a asonban as anya 

mégis magasabb vőgsottségü, úgy es nagy jelentőség a gyerek 

iskolatípus választásánál} mégpedig mennél alacsonyabb as 

apa végzettsági ssonvonala, annál inkább, Ilennél magasabb 

uc apa végzettségi szintje, minál kevésbé ősik latba as anya 

végsőtteégi osinvonala a gyerek iskoláztatásánál.
Amint azt a 11. számú táblásat mutatja, a ősülők iskolázott
sága jelentősön befolyásolja a gyerekek iskolástatására vo
natkosé elképzeléseket, általában о gyerekekre vonatkozóan 

logalább olyan iskolázottsági szintet terveznek, mint amilyen 

a magasabbon képzett esülő iskolázottsági ssintje. Bs a vizs
gálat arra is rámutat, hogy as anya magasabb képzettsé, 
nemcsak akkor játszik oseropot, ha az apa csal: a régi tipuou 

né pisi: ólánál: megfelelő végzettségű, hanem akkor io, ha érett
ségizett. Az anya iskolai végzettségének jelentőségére utal
nak as alábbi adatok* mindkét szülő régi tipusu népiskolai 
végzettsége esetén a gyerekek 2o %-a оsoroz főiskolai képeoi- 

téot; olyan esetekben, ahol as apa régi tipuou népiskolai 
végzettcége as anyánál érettségi képositéooel párosul, es az 

arány 75 £-ra ugrik. Továbbás érettségizett apa és régi tipu- 

su népiskolai végzettségű anya esetében a gyerekek 74 #-e 

szeres főiskolai képesítést} ahol az anya io érettségizett 

ez a számarány 95 íá-ra emelkedik.
Az adatok alapján kézenfekvő az a következtetős. ho/^v a szü
lő képzett sémi azonvoaala. az ezzel összefíütnő 1 

különböző iskolatípusokról és a döntően щ mancsai: a kénzettoé-
áoa. valamint a íc/orok iskoláztatása

'iSLSL

:evi
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között osoroo ögpaofür/ySo van«
A gyerekek iokolástatásának as előzőekben vizsgált kát válto
zótól /a szülő társadalmi státussá» illetve a szülő képzett
sége/ való függősége egyaránt icon erőtöljcd. As, hogy a kát 

tényező hasonló nádon befolyásolja a gyerekek iskolástatását 

érthotő, liissen társadalmi helyset és képzettség kölcsönösen 

ok-okosati viszonyban állanak egymással. Arra a kérdésre, 

hogy a ketté kösül mégis melyik a döntő meghatározó, Baur 

vizsgálatai alapján leszögezhetjük, hogy ne a képzettségi 
színvonal, hanem a szülő társadalmi státusza, mivel: “•••a 

magasabb képzettségi szint nem képes a rossz társadalmi stá
tuszt kiegyenlíteni; nig megfordítva, az alacsony képzettsé
gi szint nem hatástalanítja a magasabb társadalmi státuszt.”1 

Baur vizsgálatai ozorint olyan apák gyerokoi, akik magasabb 

szakképzettséget lehetővé tevő iskolába jártak anélkül, hogy 

érettségistok volna, az apa társadalmi státusza függvényében 

igen különböző mértékben mennek továbbtanulást lehetővé tevő 

iskolátipusba:
- ha az apa betanított munkás, szakmunkás vagy alacsony 

beosztású alkalmazott, illetve hivatalnok, 3o íó-ban;
- ha az apa önálló kisiparos, vagy kiskoreokedő, 45 £-ban;
- ha az apa középbeoaztásu alkalmazott, vagy hivatalnok,
57 /5-ban;
- ha az ара vezető beosztású alkalmazott, illetve hivatalnok, 

szabadfoglalkozású, vagy nagytőkés, 72 ‘,5-bon.
Az azonos társadalmi státuszba tartozó szülőiméi a r-verokek
továbbtanulást lőhetövé tovő iskolatípus választásó a szülő

1 Lásd: Baur, R.s Id. mü 43. old.
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Icópgottoófío nüvekodóoóbon onollcoclő arányú.
А Ъо tanít ott munkások, ssakntmkáook, alacsony beosztású al- 

kalnasottak éo hivatalnokok gyerekei:
- ha as apa csak rogi tipuou népiskolát végsott és nincs osá- 

nottovő osakképsottsógo, csak 16 55-ban;
- ki gs ара magasabb fokú iskolát, illotvo szakiskolát végsott 

3o 55-ban járnak reáliskolába, illotvo gicmásiunbu«
A kösepoo booastáou alkalnasottak, illotvo hivatalnokok gyorokoi 
esetében:
- ha gs apa csak régi tipuou népiskolát, illotvo kát évnői non 

honosabb osakiskolát végsott, 40 %\
- lia gs apa érettségizett, 87 % jár reáliskolába illotvo gim
náziumba «■*■
A fonti adatokból lei tűnik, hogy a osülok forlalkosáoa éo as onnol: 
оoráu osorsott tapasztalatok sokkal orőoobbon oonol: latba а птo- 

rok iskolatípus választásánál. aint a osülok iokoial vonzottsú
gó. illotvo as ossol összefüggő Ítéletük as iskoláról» illotvo 

a különböző iskolatípusokról.

Л raorqfc IcboldatataoiSt tohät oloűaorban a -ОЯШр. t&«dalnl 

atátuosa határossá non aa csak náoodoorbcm a asülő iskolai
végzettsége.

A coalúd :i övödölnének hatása a ,-vorok iskoláztatására

Ilyen irányú vizsgálatokat as 1972-0о riikrocensus adatai alap
ján végeztek. As adatgyűjtés aulyoa fogyatékossága, hogy a jö
vedelem adatok кisárólag a családfő nottó nunkabóróro korláto
sodnak óo non tartalmasnak semmilyen nás forráau jövedelmeket,

1 Ikiur, Д.: Id« oll 42« old«



£ w

10-15 dvee gyerekek iekolástatása őr; as apa havi nettdjövedelme kösöttí
öoasofUggds, 1972*

10-15 éven 

tanulók öaoseoon
Bloni de 

népiskola
Reáliokola Giimásiun

As apa havi
not t6$ öved olno DIJ-han

/■>1000 fC 55

6CC-100G Ш alett 

1000-1400 Ш alatt 

1400-1000 Ш alatt 

1000, vagy annál több Ш

1015
1751

79 713
1673 11

60722 10 22
726 37 13 50

Forrás c Statietiaclioo Bundoocirfc: Statistik dor Bundesrepublik Deutschland, 
Fuelioorio Л. Bevölkerung und Kultur. Beih© lOi Bildungoneoon, 17. 
Sondorboitr/igo auc dom Sohul-und Fortbildungoberoich, 6. Auo- 

bildungGaboichton dór Bitem für ihre Kinder /ürgobnicao des 

llikrosenous/, Juli 1972. Stuttgart um! Hains A974/» S# 12
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А gyerekek cdlul tűs ott iakolui voGScttodgo aserinti !;>oa negocsláca as apa havi ncttd^övo-
dolnc da társadalmi helysetg fUggvdnydbon, 1972-ben

A nvorokol: osámdra odlul tüsott iskolatípus« valamint qs an?. havi .iövedelno DD-ban
14co-18oo DLI

As apa tárcadalni 
holycoto боо-looo Ш 1öoo—14oo DII

Reáliskola Pdiakolo. Reáliskola Főiskola Reáliskola Főiskola
осу о tor.;

I800 vagy 
Reáliskola

több Ш 
Főiskola 
egyetemegyetem egyetem

Önállóak 

Allan! clknlnc-
6547 29 44 2530*

36sottak 513751 88
46 76Alkalmasottak 

Uunkáaok
Betanított- asak- 

munkáook 

Segédmunkások

34 43 42 37 2o55
13 38 19 2233 39

15 19 4341 43 22 ж
26 11 323o 11 13

Forráss Statistisches Bundoaants Statistik der Bandoarop. D. Fachsorie A, Bevölkerung mid Kultur, 

Reihe lo: BUdungcwooen* IV, Senderbeitrögo quo dom Schal - und Portbildungoberoich, 6, 
Ausbildungen о sicht 011 der Bltom für ihre Kinder /Brgebniooc doo lükrosensuo/ Juli 1972, 
Stuttgart und Hains /1974/ S. 32,
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igy Q tőkejövedelmeket god. Ez a morkána oastálytagosódáou 

elkülönítést ©love lehetetlenné teo3i, óo as ÖDasofüggós- 

visogálatok kifejoso orejót jelentésen korlátossá. As oostályok 

kösütti kíllönbaógeket elnoooa do a tárcadelom homogenitását 
asuggerálja a tondonciósuo atatiostikai kosolóo is, omonnyi- 

ben coak munkajövedelmeket veosnok osánba, A caoportooitáo 

oostályhovatartosáot elhalványító volta a megállapítások oos- 

tályvonatkosáau kontúrjait io halványabbá teasi, A napunk ró- 

gsóról esórt ős alábbi ösosefüggóo-visogálatokat ешк korlá- 

tooan tekintjük a tényleges öonsef üggóaokot feltárónál:, négpe- 

dig coal: a munkavállalói népességre vonatkosóan.

Amint as a 12, as-ánu táblásatból ia kiderül, a osüló :1 övöd elme 

ód a gyerek ickolástatáoa kösött osoroo kapcsolat van; monnól 
magasabb аз apa jövedelme a gyerekeknek annál nagyobb hányada 

jár továbbtanuláot loliotóvó tevő iskolatipuoba. Különösen áll 

03 a ginnásiumra. Pl, 1972-bon asokban a eoaládokban, aliol as 

apa havi netto-jövedelme Goo-looo Ш volt, a gyerekeknek 

coak 7 /j-a| essol szemben ahol as ара havi nett о-jüvodolno 

lOoo Ш fölött-volt 5o járt ginnásiunbu.
As alacoony jövedelmű családok a nogkórdosósok oorán a tovább- 

tanuláooal ösasefüggó többletkiadásokkal, /útiköltség, korre
petáló tanári honoráriumok/ a lalcánok kio — tanuláora kevóoaó 

alkalmaa — méreteivel, valamint a tanulmányi idó noghosssabbo- 

dáoa miatti keroaetkioDÓGoel — vógoóooron jövödelem-okokkal — 

indokolták, hogy gyerekeiket as iakolakötelesettüógon túl non 

iokolástat jálc,

A 13* osánu táblásat adatai ugyanakkor ast ia megmutatják, 
hogy a .lüvoűolcra emelkedócóvel nem emelkedik nárhusanosan a
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gr/orokok lefcolástatása« Es as összefüggés okkor látható, ha a 

jövedelmet kombináljuk ап ара foglalkozási státuszával, Amint 
est a célul kitűzött végzettség adutai bizonyltjuk, a munkások- 

nál a ;l üvgc1o1q„í na/r/oáju csak alárendeli szerepet .látásik
annak eldöntésében, ho/v müven iskolatípusba mon.ion а г verek,
így például a botanitott munkáaoknúl, ha ап apu 600-I000 Ш 

jövedelmű, a gyerekek 37 i^-u számára terveznek laagaoabb kép
zettséget; 14oo-18oo DU havi jüvodolon mellett es as arány 

cook 45 (Я-та emelkedik ód a növekedés döntően a reáliskolára 

konc entrálódik•
Ez, véleményünk saerint a rendosorkonform gondolkodású UaZK
munkásra más vonatkosásbon is erősen jellemző "nerativ oss-

filvánnláoa:"LAmkás vagyok, tudom, hol atálvöntudat1*
helyem éo a gyerekeim helye; mi as, ami nekem éo onyéionok 

valé éo mi as, ami nem". Hagy mértékben eszel függ öaoso as 

is, hogy as asonoo jövedelmi kategóriába tartosó, különböző 

társadalmi /foglalkozási/otátussu osülók igen oltőro módon 

iskoláztatják gyerekeiket* Például ав looo-14oo Ш jövedelmű 

apák közül:
- a tanulatlan munkás kategóriában 11
- a botanitott- éo szakmunkásoknál 19 %\
- qs állami hivatalnokoknál Зб й
- as alkalmasottaknál 42 ?j tűni ki célul, hogy gyermeke 

főiskolai végzettségű legyen.

Esőknek as adatoknak as értókolésénól figyelönbe kell vonni, 

hogy as adatok iskoláztatási szándékokat és nem ténylegesen
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megvalósult iskoláztatást tükrösnek a különböző kotogóriálmál •

1 о
Байт és Fröhlich rámutattok arra, hogy a ténylegesen meg
valósult lók ólai végzettségnél a célul tűzött véczettaéGhDS 

képest a kategóriák között nagyobbak a különbségek,

öaGcosoégébon ü

jJ53S.&
^&Фя1Рррш.ожч лёдзЗш

jj^ä^Jj&adcOu^^

EfeaasreaLia^^ .qffflft &$№£$Xz.
sáMssk, Ш&Ша.

A gyerekeit iskoláztatási esélyeit as előzőekből! felsorolt 

tényezőkön kívül befolyásolja a család nagysága* összetétele 

és a családi viszonyok öoszeoségo is, A gyerek sorsát, oson 

belül iskoláztatását messzemenően meghatározzák ások о osocio- 

-kulturális adottságok, amelyek között a család ól. Ezek dön
tő meghatározó voltát bizonyítja as előzőekben bemutatott szé
leskörű adatanyag, illotvo a témakörben folytatott összefUggoc- 

vizcgúlatok. A coalád azonban önmagában la, a külső viszonyok- 

tül bizonyos fokig függetlenül* a családon belüli kapcsolato
kon, a családban uralkodó értékrenden* felfogáson óo noasasaken 

keresstül is befolyásolja a gyermek iskolai útját, Esek a té
nyezők látszólag függetlennek tűnnek a társadalmi viszonyoktól; 

valójában azoknak áttételes meghatározottságai.

1 Lásd* Bnur, Л. idézett nű
2 Láodí Fröhlich* D idézett raü
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A coolád óa o gyomok iokoláztatáaa közötti üonzofüggóool: 
vizsgálatát os alábbiakban néhány olyan tényezőre korlát ózzuk, 
amelyek a tároadalni viszonyokkal osoroo kapcsolatban vannak, 
illotvo onelyok hatáoa a gyomok iokolástatáoára ozánottovőon 

függ as adott táraadalrai viszonyoktól.

a/ A coonka Caoládban felnövő gyerekek iakolástatáoámk

ШШхМ
As erre vonatkozó vizagálatok ast nutntják, hogy a továbbta- 

nuláai kvóta a coonka caaládok /ártod: olyan coaládok, ahol a 

osülő — legtöbbször qs anya — egyedül novoll gyermekét vagy 

gyomokéit/ gyermekeinél alacnonyabb. Érdeken jelenaég, hogy 

a coonka coaládból ozámazó iobolástatáoi hátrány coak a roálio- 

kolára korlátozódik; a gimnáziumi továbbtanulóéi kvóta a coon
ka őo а toljon coaládokban megegyezik.1
A coonka caaládok alacsonyabb ickolástatáoi kvótája valéazi- 

nülog oloooorban rooosubb anyagi holysotükkol függ öooso.
В nollott — onint ast as 197o-oo népesánláláo adatai bizo
nyítják — osoropot játosik a coonka caaládok ozülőinok ala- 

coonyabb iokolai kópsottoógo io. Ezek asorint a toljon coalá
dok coaládfoi 74 55—ban coak nópiai:ólát vagy reáliokolát végez- 

tok; coonka c család oknál a coak ilyen iokolai vógsettoógü coa- 

ládfok aránya 85 %• Eszel szemben felsőfokú technikumot, illet- 

vo főiskolát coonka coaládok coaládfoi 3 É-ban, teljen coaládok 

családfői 9 ÍJ-ban végeztek. A coonka coaládok családfőinek 

jolentőcen alacoonyabb kópzettoógc oloőcorban azzal függ öoazo, 
hogy az ilyen coaládokban a coaládfő általában az anya, a női:

1 Lásd: 14. számú táblásat



14. oaunti táblásat

A 10-15 őrön tanulók ií£olalátogatácűnnl:e a oaániukra célul tűs öt t iskolai végsőt teások, a 

a család típusának éo qs anya koros' foülülkcaán^vullaláoának űeosetfZggásG 1972-Ъоп

xakolclátoűatáo/cóiul tűzött vő^ottságCooláötipUD; 

/,1x3ti шпки- 

vállaláoa
C'ocnooon 

100G £6
Ulmi/népiskolc Itoáliokoia OiQriási№!/3gy0t0Dt£5idliola

r ’ %$ el7»

10-15 évesek lcíkolöXái ogut ása

67 16Solace család 4323
Anya Losonc'
Anya non fceare08 2718 

Csonka család 347

13
67 161СЮ 17
67 15 19

lo 1G72

Célul tüsütt ickolci vécsottoég

Saldos űoalád XoGGo 

Anya korosé 

Anya non korcsé 6?G6 

Csonka család

3431 35
36343514 31

36343o
606 2941 3c

Forrása "Sozislo HerkunCt dór Sclülcr an dor allgo:loiubildcndon űchulon” 

nraobnioco oincr 2uaatsbofracu33G сш kikrosonouc in Juli 1972. 
In: \7irtselia£t und Statistik» 1974* П* 5.
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poain — olní>ooz,boa as МбяоЪЪ esülói koszosatálynál — 3c1g:.i~ 

topon alacsonyabb k6psotto6;"QoIc ав Ш£К~1»п, r.vlnt a fárfiat;.

Ъ/ IzoroaC fcróLalkoságt folytató aiívll: ; verők c&noL: lohold
tatáoa

Г.~

As Inkolatlnua válaostáom <5o oson kcnoostül gb iokolástatácsra 

liatánenl van as le, hogy as anya cool: bástarfeánbeli-o W£y 

állnabon van» öaasavotv© osoliat a családokat ö ahol as anya nea 

clolcosrilrs asoklsnl a családoTívil f ahol oc anya Iroroa? foclalko- 

sáot folytat, ast tapaontal1nl5B hoay as utóbbi oootbcm а дусяго- 

hat; ICLaobb hányada nofry r*3Jnnásimba óa nagyobb hányada reális
kolába, Its a különbnél noneoak о tónylocao iakolár.tat dobon, 
hanem as iskolás tatán! cólokban„ oüsáxKSoláooIrlxo le tükröcó- 

dlfc,1

Plnyolci.ibü vóvo as ITJSK-baa rdnlnul^: uralkodó cjaXál 

— nlosörint сшк a fór;) foxytaaaon korooő f oglalkosáet, a no 

feladata a hástsrbás ollátúoa óc a суохчэкок növelőoo — loocü- 

/;ccliotc: „ hogy g : uJk úlláovdllaláou /oltokiatvo a fiatalabb 

korocstályu ói’tolriioágiektől, akik asonbon mint továbbtanuló 

Győrokok csilléi, koruk alatt uöß aligha óüimek nsunltácba/,

дам'Ш

düntjon ;i Övödéin! cirokból tartan!!:,» osőrt nindonehoXott as

jfcJttsEte:alacsony .iüvedolau uunkáoooaládok 

lolaon a nők álláovuJLialáodból osárcasú lokolástatácl liátrlny
ШЩКmm

la ologoorban őst о turoadalnl rutenot ошШа»

1 Láofi* 14, osánn tábla
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15. oz 5Du  t }blf~.at  
A  10-15 Gvua .., or0hah ioholaltítocatáaa, tc ccjlul tíizött  

vúczottQ6c éo a coai actb=  noveli:odű ayorol:ok [3zimc1 küzbtti  
uo^nof i p ' a, 1972-bon  

	411■11.1.1■111■11=11111W 	 

Gyorokok 	Llor33./ 	I3ou23.czL.ola 	Girrrviziurs  
=duo 	ÜOt3Zo£IOI] n6pirako3a 	fCiL7kO1c/og ; otoc  

1000 fú  

1 0-15 &yoael, iai,o? 11átcgx..táoa  

1 cy orok 652  6o  19  2o  
2 wore':  1554  6o  13  2o  
3 Gyorol: 1239  G6  14  19  
4 'ma tab  
3Yozrek  13o4  77  lo 12  

Caul  tUoütt irsLolai véEpottaúG  

1 c,i orolc  1944  21 37  42  
~ 3Yorok  
iclűaubb  
tontvár 

fiatalabb  
teotv6s° 

4019  

19313 

2081 

23  

21  

25 

39  

33  

40  

39  

42  

36 
3 GioraT 2666 33 34 34  
Lc383.dűoobb 814 29 33 30  
ktksópo ű 971 33 35 32  
lo{fiatalabb 881 36 33 31  
4 vir4,7 tvbb  
Gyorok 2337 55 26 2o  

logidíiaebb  33~3 44 27 30 
I~%~z6  f:aú 3429 56  26 1:3  
le-6Tiatal.c::bb 52o 50  25  17  

Forráo s Otat:iatiucáQo iuxioannt aStatist:ik dor I3tuid0000p. D.  
Paci1:3orie A s  Bovö3.koru.-ng und Kultur. Reiho lo: I33,1.íluneatleaora  
Juli 1972. .► t  uttiJa..t und 'jai=  Í:1974/ 	19.  



Л CDQládban nevelkedő IC oven aluli gyerekek osdma ос a coalddfo társadalmi lie ly c ot о»
19?o-bon

Gyerekek esána
As apa társadalmi holysoto Családok

öooseoon 
1000 fő

21 3 vágj több
55Я Я

önálló puraoct
llesegasdaeágm kívüli önálló 

Állami alkalmasott 

Alkalmas ott

3GG,o 

734,4 

753,0 

2o24jO 

371o,G

29 34 38
2433 37

43 37 2o
30 1647

Iltynlráf! 42 33 24

Porráös Statistiooboo Bundesamts Statistik dor Bundosrop. D. Faekaerí.c A, Bovölhorun^ und Kultur. 

Volkosüluns ш 27# Sói 197c. Heft 9. Stuttgart uM Itaims 1974 S. 23.



17. számú táblázat

Egységes középiskolák az NSZK egyes tartományaiban, 1979-ben

Egys.középiok.
összesen
77/78

Középfokú I. Középfokú II.
/alsó tagozat/ о /felső tagozat/

összevont ebből egyéb-5 egész- össesen egységes össze- egész
napos

egys.
köz.isk. köz.isk. uj vontnapos

felső
tag.

6 2 29 5Baden-Würt enb• 11 

Bayern 

Berlin1 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Hiedersachs. Зо
Bordrhein- 

West f. 

Rheinland- 

Pfalz 

Saarland 

Schleswig- 

Holstein

4 1 411 3
lo 1 8 813 13

25 24
33

2o lo lo24 1 4
24 4 4
2 11 1 8 79 19 7

65162 66 2283 812 97 3o
1 915 9 817171 133o

27 13 1329 1329 29 2

66 2 1 4 1 3 12 4
11 1

2 1 132 355

lo6136Összes; 295 198 15 156 38 3182 51893
1/ Az HSZK-statisztikák Nyugat-Berlint az NSZK egyik tartományaként kezelik.
2/ A KMK által nyilvántartott kísérlet
Porrás: Dokumentationsdienst im Bildungswesen, Veröffentlichungen der KMK, 1979.

\l
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az oloú t-.firoadalni rdtoc,, lez tartozd rausk4o- Co parnaztcoalddok  

gyorol:o.,.noL-  caal: 2o 	tanul tovdbbkópzCct :! ohetűvó tevő io-  

kolat; puoban akkor in, ha  coc,k ogy, vagy kdt tyorok van a coa-  

líilban; ozzol ozea_:ben a foloű tfrsada1nj rótoto3 tartozók  

gyorokoi We ridgy  tootvdr o3etón io több, rsí.nt Ua 	tanul-  

nak-  továbbkúpzcíot lol2otúVd tova iokolatipuoban.  

A tübbtyorno?:od3 coaládolmíl uz ©m,JQO gycnol:ol: ic:o] rwtatsndnaL  

foka függ a teotvorok ozülotéoi oorranoWtLl. in.  Lcngnfold  

v; zogíl.atui1  a ozülotGai oorror ~.d 4© az i al.oldotatáa faLt: kö-

zötti üoozofilggáat illotCo., ocy U-forndju g3rbdt adnak, m3.-  

ozorir:t a közbülső gyorokek ritkábban aemek sbiaziur.iba, mint  

az  elő  do utolod ozf,ilüttol:.  

A ozorooabban vett co;:ldd2io, kötött túrosdl "ulrai-eitocidlin aclavt—  

oíLokon tulmonűan oztntalzzn tovaűbi tí:roada?ríi--ASoci.,til:ia tv-  

nyoző bofolytaol ja a gyorekok inkolRíztat 'oít 9 tUbbik között .z  

tolopülőn nagyadga, jellor;o, a ozi.ikobbon vett 1 c,L-ókürnyozot,  

otb. Anóll:ii]., hogy  rdozlotoc vizogdlutukba bolerlor;nónk loazi;--  

gozhetű, hogy ozol: ozoroo üonzofűggánbon vannak a cc3alyd tdr-  

dxadalmi-uzociálio holy zotóvel do  azzal azonos módon bo_ clydool-

j.,tik u gycrol:ok iaicoltíztatdoát. Igy pl. a ozfül:eliter vot t lAkG-  

l.olyi kürnyozot ioLoldztutdoi ozoi:daai önmep:ukLun in bc;folytí-  

ooljdk a E;yorekol: iokolíztat3odt, aní azt jQ?.or.ti, hogy a rnuz-  

kdailocyodokbou lnkés -„~orolcol: ,i Iccr°zyozoti Iatío folytsn in  

oloűcorbun a nun::íook gyo.rakoiro jollaaaző inkolatilru®ba, azaz  

ndpielioldbu mennek, nig u r:agacuabb tíroad-lui rétegek gycimekoi,  

1 Iaocls 7ieagofeld, W. s Sozirslanthropolo~sohe Einfliiec3o auf  don 
I3ildur~~og  von r~1orT, uI'.00rf3c~ Lt3d ~ ie$ grosser  iami.lion,  
l~l.ols Dino . 1973.  
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lomét csak a családi helyset prodesstináltu tényosőkön túlme
nően puostán a körayeseti hatások miatt is, elsősorban as adott 

társadalmi rétegre jellemső iskolatípusba, vagyis gimnásiumba 

nemek. Ss a lakóhellyel ösosofüggő "keresleti listás” asután 

kihat ac adott lakÓkömyesötben létesített iskolátipusokra, 

ami ast vonja maga után, hogy munkásnegyedekbon a népiskola, 

a felsőbb társadalmi rétegeket tömörítő lakónegyedekben a gim- 

násium as uralkodó iskolatípus, önnek követkestóben egy munkás 

lakónegyedben élő gyerek osánára a glmnásiumba járás — a ko
rábban réssiet esen elonsett tény es 61c vioosahusé hatásán túl
menően — már önmagában ősért is nohosobb, mert a ssükobb kön
nyeset ben kevesebb a glmnásiurii férőhely.

üoosegsésül megállapítható, hogy a társadalni-asociália helv-

Маа Ш&шкЪШ*.

:1ure ör/Qplő lehetősömé nömött a tényleges lehet őséneket ille
tően. a társadalmi helyset fíls/ vóiivébon de facto na/?/foku

lőtlonsófok húsodnak meg. A társadalni-osooldlie helyset 

különböső össsotovől alao.iáni vise/-álatok mind ast lángolják. 

as Iskolástatásban leve formális ogyonl-Ő.. epéivel: a való
ságban as alsó társadalmi rété; -el; rr/orokoi osánára a különböző

&ШШё
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A2  NS=  ISKOLAREI?LSZERnNEt POLITIKAI KARAKTERE  

Az  T1SZK oktatdoi rendazo:,ce a túkóa osztdlytároadalora oaznQrend-  

szerót hordozza a magi egdczd'ben, a különbvző ozintekon cío az  

ecyoa tantdrgyakban.  

Az iakoldban ne;val4sitott "i,loológiai prepar{ldo" olyan jol-  

azavak korai botdplei1doáva7. mogry vógbe, mint  "kö :órdok" ,  

"partneri viozony" , "munkahelyi közöeoó;;' , anely®L-  óvok h000zu  

ao•rdnuk d114ndó haazndlatdban ollondllda n62kü1 olfogadott,  

aügdtól órtotődő "ignzadcokkd" vdln.ak, negakaddlvrozzdl, an  

oo3tálytuclat kif'ejlódéoót ós olóae€.;itik a táreadelni ooztdlyok  

ki3zötti antugoniziiucok  t3liio~r„ 

Cho rtóke  

   

ont ' 'ból  

    

i I;ó2=tt  n 
:a~io~•c~ 

      

t  

 

w ♦  
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W vak 	oozt e 1 nnc r~I: _:~unkaexoióvol 
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a t-,  d 	 end ,zOrbe  

Az  iskolarendszer  a  m;sgu tartalmi ós formal_  nechatdrozottsd-  

gíval olyan rtólarondet ár,ot a tudatforndlda logór$ék©r~yobb  

álotl.orí f:ízindban a  tanuló ovtila  beZoegyoz6a nélkiil, tatiga  

io o2:lvrithot:i, hogy akar-o  hittanra 	a lehotúoóo-  

gel azonban a tanul4k -- Qa  j dt órdokül:ben -- cook ritka wet-

bon  ólnek, a követkozta ok rliQtt t Az M;ZK i©kolatörvPryei sze-

rint nom  jolont foltátloniil ooztrlyianótld©t, ha egy tanuló  
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kőt tárgyból bukdara áll. Kót tdrgyból valca buicdo ocotóri  

in lehot pcítvizcgdt topni, ha a tunulG kőt fűt3rgybó1 /ozok:  

nónot, natorautiL-a, ide~;'en nyelv óo hittan/ hdrrcot vagy otmól  

jobb órdonjogyet hap. IIa a tanuló ogy tárgyból buL-dora 611, do  

ogy főtdrgyból Ii írrnoa vagy annól jobb jegyo van, nen hell  

pótvizogdt tonnio. Mivel a hittan főtdrgy -- óo Iaaoonlitha-  

tutlanul a logkönnyobb --- árthotő, hogy a ozülők óo a tAnta-  

1óL-  --- ©ok©zor nindon kiulönöQebb vildpoózoti olkötolozottaóg  

nélkül, sőt ookozor annak ellenőre -- ragaozkodr,uk a hittanhoz,  

mint ro©az jegyekot komponzáló, "rlogváltú" tantrírgyhoz.  

A hittantunuldo pólddja icon ozar.ilóletooan fojozi ki azt az  

II3ZI. tdraadalon ogószóro -- gazdaodgra, politikai folópit-  

nónyre, otb. -- jollenző oo  j dtocodgot, hogy a do juro raoi;l.ávő  

flzélea körii  demokratikusdöntóoi lohotőaógek -- az agyonhan-  

goztatott "pluralitds", az ulternativdk lohotőoóde a 3zab!ílyo-  

zdo I:ifinrn-iult mechaniztiuoai aQgitoógóvel --- lónyogi.log for-  

mdlio lohetőokek. Do facto a  ozoraólJoo ozabadodr; totozőloreo  

eliiatdroz:ísai az órdokoltségi rerutazor rafirdl.t raociaunizmusai  

oeritoór~óvol tübbnr,viro I:ón.vozoriion a roru3.3zor otabilizdldedt  

ozolr;dló ror.dozorkonform nodorbo torolődnek.  

Mindhdron közópfoku iskolatipuoban az 5. ooztdlytól kozdődően  

I:ötoloző tantdrgy a ,politika.  

A politikai oktatdo cólja -- a,.ulturdlia l.3.nioztórium dltul  

kiadott tdjókoztat ól  ozorint -- "... kialakitani 6o olfogpad- 

tatni a tanulóknál a tdroudalonban uralkodó és az uszn alkot- 

1 T4.ic.:cl a Duo lo:yzt Ilir Kirxl in Politilc-Untorricht. I,roes Der  
i{ultuar3iníator des Landoll I1RW, 1975.  
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may  követelményeit kifejező társadalmi értékrendet, politikai 

magatartásnormákat". 

Példaként néhány téma a hivatalos tantervből: 1  

- Az egyenlő esélyek problémája a társadalomban; 

- Politikai választások az NSZK-ban; 

- A kelet-nyugati ellentétek ideológiai elemei ós a társa-

dalmi rendszerek  összevetése; 

- Az NSZK és az NDK összehasonlitása; 

- Az európai egyesUlós problémája. 

A történelem  oktatás formálisan a jelenkortól távoleső. Poli-

tikai karakterére jellemző az is, hogy mit nem tanít: csak a 

felsőbb osztályokban foglalkoznak, igen röviden a közelmult 

történelmével és gyakorlatilag semmit a nemzeti-szocializmus-

sal. Ugyanakkor akár az ókori történelem kapcsán is a mába 

játszanak át, és sok alkalmat megragadnak a jelenkor politi-

kai kérdéseinek megbeszélésére. 

A földrajz tantárgyat olyannyira politikai jellegűen oktatják, 

hogy az egyes országok tanitásának célszerit sorrendjét is 

megbontják, amikor bizonyos aktualitás erre módot ad. /Pl.: a 

Lufthansa gép terroristák 'általi elrablása -- Szomália; 

Afganisztán, Irán, stb./ A politikai események megbeszélése 

esetenként a szocialista országok elleni szemléletformálás 

igen nyilt fóruma lesz. 

1 Lásd: Politik. Richtlinien fUr den Politik-Unterricht. 
Nordrhein-Westfalen 48. oldal. Klett Verlag 
Politikunterricht. In: S vie Schule 3/8o August 
18-21. oldal 
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ABA=  /:outrach/ tantdMey a trv.toavben modhatdrozot t célj ít  

t 'e.:iiztvo is  idrye~,rocos több, hiut irodalni   , boniamoroti, nyoly-  

tani rUvoltc6cet közvetitű tantdrcy; többek között oazkvze a  

közdloti ozorepl6o, a azociílin 6rintkozdo nyelvi olaa j ítit í-  

adnak /oloűoorban a ;inníziunban/1  

A n6net- óa vilícirodalnat -- a foloő oaztdlyok kivótol6vol --  

nem tört6neti-kronoloctkuo oorrondben tar3t jdk. An irodalmi  

azonolv6i~yok/ vorook, elboaz61600k, roc6nyr6ozlotek/ oloűoor-  
ban oozközL•c;nt azolcílnak az 6rvolv'-vitak6oz36c oz6boli 6o  

iráoboli fojleozt6o6ro, a közólcti, azoci'1ia 6rintkoz6ai  

forradk elaajatitdníra, anonr ~yibon a azonolv6nyok kUlönböző  

onompontoL-  ozorinti foldolcozíoa oorrín vitatkoznak az  ir6 
ozdzd6l:6rC1, intorprotílj í?. a nfívot, ítirjdk ndo irodalmi  

nUfajba /ujaáccikL-, pírboozéd/, ndo törtónelmi idűbe holyozik,  

otb.  

Az irodalmi olvaaókön;,rveL- azonolvayoit -.ril.taldban oajdtoa tóma-

körök szerint cooportooitják, pl.: "A fiataladg 6let4b61";  

"A  r►unt,ío h6tköznapokr6l"; "IiAboru ás nyomor" /Pojezotcinok  

oFy G.  oszt íl;yosok flzándra kóazf.Ilt cirmaziota olvao6könyvbű1 2/.  

Az ocyoc tdnakürök n{ifaji- 6o a tört6nolr"i ilűbo val6 hova-

tax-bond-auk  szoiapontjíbúl ocyardrit igen vatozatoo olvaandnya-  

nyagot nyujt©ngii"•  

Példakónt vizo •t juk nee, a "Iiáboru 6s inaóc" /Kriog und  Not/  

ciraü +©jozotot. 3  A v  ílogatdo a h:ibo-ru azürnyüaógoi által auj- 

1 Lía :: Borg, D.- Potry, C. - ilaachert, J.: Cturriculuu-  
entwicklunc, Lebrerfortbildunc, Jciiulberaturc. Klott-Cotta  

19£3o. 30-43. old. DQutcc?=-LT_:terricht. In: 0-vie :3chulo,  
4/78 December 2. Jahrc. 3--11. old.  

2 Lddad:l7ort und Sinn. Looebuch Mr den Doutochuntorricht,6.  
Pordinand Cchöninc, Padoborn 1975.  

3 Wad: U.o.  
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tott 3..tatlan kisemberek  co gyorekok ozozzved4 oót nutat j  a bo,  
tUbbek kiizött a kUvetkocá rziivokon kerooctül:  

űorainF,pc~y: Cirog mbar a hidon /Alter Mann on der Brücke/  

a opanyol polgárháboru ic3ej6bon játozódik/  

- Anna  Seghers: Thonao Iiolcon ozu`Icóoo /Dio Pluclit deo jungen  

Manua  Ilelger//ogy írva, otthontalan fiu hdnyatott oorof t  

irja lo a II. vilíghíboru idojc:n, a nCigyfoló osztott  

I3orlinbon/  

• Eichol do  Caotillo: Deportálío /Deportation/  

/francia deportíltakat ozállitanak ogy nórl©torozági koncent-  

ríicióo tdborba; o« hót dyes kiofiu ndzúpont j íbó1 irja lo  

az ut borzaluait a rocdnyró ozlet/  

I, fent bccututott, a 12-13 óveo gyorekok ocdnLíra irzpondlóan  
komoly do órt6koo vílogatío nollott találunk ogy olvaonáryt,  
anely a vietiwrí-t. Iríborur41 szól Go annak icon oajrtoo intor-  

pretílío3val, osoiaózyeinok egyoldalu Lionolóoúvol vcílozaónyUnk  

ozerint icon alkalmas arra, hogy a gyorol.ol. ocanlólotbt  

- óppen az iráo árzoimolo"e hatá volta matt -- ugy alakitoa,  

hogy azzol tudatukbcin olnooódjcík a háboru ttnyloceo oka: uo  

araerrika? agr000ziú.  

- Rainer  Knubbens Xenia,  5 cveo, ozf.ilotott Viotnamban  

/Xenia, 5 JAM alt, geboron in ViotnlT1/1  

Az olvasmány rövid tartalpa: 1970. január 31.-ón, holdujcív  

elms; nap já1í ---- amoly minden vietnami ort Líra nagy Unttop  

óo anolyot eddig a hdboruban is fogyvorozünoti napk6nt tioz- 

1 Az olvaondr~y oredotileg mint ujo..riocikl: jelent  ne~ : 
Deutech+o© llllgmnoüloo Jonta{;oblutt, iIr.5, 3. Pebr.1974.  
Ilanburg.  
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tőitek — vette kezdetét a "Viotkong” ozörnyü offonzivája 

Dél-Viotnon ellen, A néhány hoton Xéniát a lebombázott 

Saigonban találták, hosszú ideig életveszélyes állapotban 

kezdték a kórházban. Szülői, hozzátartozói az offenziva 

oorán meghaltak. A "Serre doa Hormon” nevű ozorvozot segít
ségével talált otthonra: egy nyugatnémet hdzaapár fogadta 

örökbe, azóta uj hazájában ól. Xénia tehát már megmenekült• 
Söbbezer, vietnami árvaházakban élő kiogyorek honfitároa 

azonban még várja, hogy ókot is megmentsék, örökbefogadj ák.
A mogindité történőt — amely a tankönyv állitáoa azorint 

ténylogeson megtörtént —* a történelmi öaazefüggéoek láncola
tából kiragadva /nevezetoson a "Vietkong" - offonzivát előz
mény nélkülien, az amerikaiak vietnami háborújától, mint 
októl olozokitva/ az érzelmeket olyan irányba fordítja, 

amoly ellentmond a történelmi igazoágnok. Dzt a manipulált, 

valéoághaniGité hatáot cook fokozza, hogy a fenti Írást 

olyan nagyozerü müvek sorozatába ágyazzák, amelyek a tény
leges történelmi igosöág tükröződésében ábrázolják az emberi 
humánumot.
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REFORMTÖREKVÉSEK AZ NSZK ISKOLAREIIDSZERÉNEK 

KORSZERÜSITÉSÉRE  

A tőkésországokban megvalósított, számos vonatkozásban 

figyelemre méltó és tanulságos reformok megitélésénél 

nem szabad szem elől téveszteni, hogy azok a tőkés tár-

sadalmi rendszer érdekeit és céljait szolgáló reformok. 

Ezen mitsem változtat az a tény, ho gy  az esetek többsé-

gében tényleges korszerüsitést jelentenek, a társadalom 

egészét érintik és az általános képzettségi szinvonal emel-

kedését vonják maguk után. A tőkés állam által az oktatás-

politikában foganatositott intézkedések -- nen ritkán 

kényszer-hatásra, lentről jövő nyomásra, -- éppen ugy mint 

a gazdaságban vagy másutt, nem az adott társadalmi viszo-

nyok megváltoztatását célozzák, hanem azok fenntartását 

azáltal, hogy a mechanizmusokat a feszültségek levezetése 

érdekében hozzáigazitják a megváltozott feltételekhez, 

hogy biztosítsák a kapitalizmus funkció-képességét. 

Az oktatási reformnak, sőt már magának a meghirdetésének 

is fontos szerepe van a tömegek rendszerbe való integrálá-

sában, mivel kilátásba helyezi az oktatáson keresztüli 

társadalmi felemelkedést és ezzel fékezi esetleg paralizálja 

a rendszer megváltoztatását célul tüző törekvéseket. Kissé 

leegyszerüsitve a kérdést azt mondhatjuk, hogy az oktatásügy 

területén a reformoknak két mozgatórugója van: 

1/ A növekedésre és stabilitásra beállitott gazdaság mükö-

dési feltételeinek megteremtése, a berendezésállomány 

hatékony működéséhez szükséges kvalifikációja munkásság 

biztositása; 
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2/ Loj dlio óo rondozer-konform politikai nagata_rtdou tiSnegok  

kinovelóoo.  

Vizogdl jul: meg röviden, hogyan arvónyest,ilnek  azok az dlta-  

línoo megllupitd©ok az ITS=  konkrót tdraadalni gazdaodgi  

viszonyai között.  

A II. vildghdboru utin az uj jdópitdoi folyamat a gazdag nun-  

kaerőtartalfkokkal gyoro gnzda©íci növekecldot orodmay©zQtt.  

A 6o-ao óvok közepóre a "gazdaodgi ceoda" nüvQkedósi energidí  

kimerültek, a tudor.idnyoo-technikai forradalon Qrodmár ~yok6nt  

a ozuknaotruktura ggorEan v=sltozott do ozzol az el'u'rogedott  

kópzóoi rendazer non tudott lópóot tartani. Eihoc jírult  

még,  hogy a 6o-ao évek közepónak első gpzdaod,,~i vioazaeoóoo  

ogyuttal egy  lojulitRovdl©dgot io kivdltott, mindenekelőtt  

a folsőoktatdobün. I3nclez folszirare hozta az oktatíai rend-

szer rágen neglóvő, de a "gazdaoígi cooda" dltal addig hít-  

tórbe ozoritott raulaflztíoait, fogyatókosad£;ait. A rekonntruk-  

ciGo fdzio fellendülcíac:nok kifulladdfla, öoozekapcoolÓQvn  a 

tudonányoa-teclznilmi for4 nclalora hibontakozdoa dltal c nunl.ao- 

rn"vel ozonben tdrsaoztott uj 1,Zivotolnónyoklcel, valamint az  

d1lummul azenbeni elógodetl©ieóg növoi.oclóoe a Go-ao óvok nd-  

oodik felóbon rdirdnyitottu a figyelmet az oktatdoi rondozer  

korozerüoitdfláilek oz€.ü,eógeooóg,óre.  

R. lahrendorf óo G. Pichtl  --- kót vozető ezociolcíguo -- a  

kibontakozó tdraadalni mozgalmak  hatdodra a Go-ac (Wok  közo-  

pdn raoghirdoti az "oktat doi aziűroóg=állapot  ot" /Bildunganota-  

tand/, do ozólQa lcUrbon felvetődik a kiivetolnógy a jelenkor  

1 Ldad  s balzrendorf,  , R.  sBildung ist Bi.irgerrecht. I1emburg,1965.  
do  Picht, G. :lliQ deutoche Bildungakutaotroplie, I.áinchen,  
1965.  
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társadalmi-gazdasági igényeit jobban kielégítő oktatási 
rendszer létrehozására.

A 6o-as évek végétől több reformelképzelés született a 

középfokú oktatási tartalmi és szerkezeti korszerüsitésére. 

A szövetségi kormány megbízásából, tekintélyes szakemberek 

bevonásával igen alapos pedagógiai kutatások folytak és a 

munka eredményeként számos jó elgondolás és átfogó javaslat 

született.1
A gyakorlatba azonban ezekből igen kevés ültetődött át, 

egyrészt az iskolarendszer belső ellenállása miatt /tanárok 

rangféltése, a szülők presztizsféltése/ másrészt, mert 
visszahúzó erőt jelent minden reformtörekvéssel szemben a 

7o-es évek erősen konzervatív társadalmi-közgondolkodásbeli 
trendje.

A középfokú iskolarendszer korszerüsitésére a legtöbbet 
Ígérő törekvés a Gesamtschule, amely komoly pedagógiai sike
rei, valamint az egész politikai közvéleményt felkavaró 

parázs viták ellenére is, jelenleg még mindig lényegileg 

az iskolakísérlet stádiumában van.

A Gesamtschule tulajdonképpen gyűjtőfogalom egy olyan iskola
típus számára, amely kísérleti jellegéből adódóan olyan, 

különböző heterogén formákat testesít meg, amelyeket nehéz 

tipizálni.

1 Ezeknek egy tömény összegezése a Szövetségi Kormány 
által megjelentetett Bildungsbericht 7o cimü kiad
vány.
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A ozakirodaloraban 3 fő tipuot ozolctalc raogktilünbüzt®tni: 1  

1/ Additive Geotuatocllulg,  olyan iokolatipuo, anoly megtartja  

cy n a tradicionálio iQiiolarondozor Izáromáguoágút, de a  

különböző tipuookat: , _ ^iun, roSl3.olCola, nc;piol,olu ocy  

iolcolacontrunba tÖnÜriti. A holyileg egy Qgyoógbo tartozó  

3 ioL-olatipuo um/anakkor ozorvouotiloL, toijQCO:1  o1L-ü1'ciníil, 

j oLll.ug 3 különbözó iolcolát jolont, r:tindeE,yilalok oaj ~.~xt io-  

IcolnvozotdoQ Go tantootül eto van. A kösöoak ldnyegwl eg co::L  

ktilünböző költoógroo, opociál.ío fol ozorolCoo?., bo:.°orx?ozóool:  

/ozaklubaratcíriuraoL, toinaternol:/ IaUzUo lyao^.nálat..rira Iiorlá-  

tOzUdik.  

2/ I.00nox'ativo GoOuratracl2u? o EÚsaúzovont id4o14, lan.yogo  

abban áll, hogy ac ol:tatá© a G. oozttílyig bezárólag Icözönon  

törtQniL- /ozor :bon a  hagyományoo ií.irr.sao tago .óddou i©Icola-  

rondoLorro1, onely a 4. ooztúly után ooztGdái1/.  

Az 5. do a G. ooztály a kvp000őgolc do I,áczoGeol: k3.deritóaót  

CélFÓ u.n. "irályitó fokozat" /Oricnitiorur.cotufo/'`. /Ilynó-  
clon a negfelolő ioI:olutipufl kiválaoztíoa a G. osztály után,  

a döntdo két évvel való olhaluoztúoa miatt, valat:iint a  

cólirínyoo pedaGSgiai fo t;l.alkozáa óo tanAcoadáo oog3.todgú- 

1 Mod:  Rüoner,1.:Gooantochulo. GGG e.V. Ar.a:loroboL, 1978.  

Továbbá: Raoehert,J.:Goc3antochulea oin g000ilQeluwftlichoo  
cpQrinent. In Bildun€ und DrziohunG, IIoft 2-3, April 1975.,  

Klott, 'Jtuttgart.  
Továbbá: GoQe:atochulon in 1lordrhoin-';+ootfalon. Grovon  
Bochtold, 1979.  
Továbbá:  i'romnolt, B.: Go3uutochulen in Heiman. chroedel,  
Iiannover, 1972.  
Továbbá: Die Intoprierto Gooaratochule. GBt, , a000n.  
Továbbá: Kelm: Gooaratochulo. Iioffmann und Campo, Hamburg,  
1976.  
Továbbá: ;.laotraaain,  II.: Zur Planung und Praxic cinor  

Integrierton Gooaatochulo. In I%inkrsann, G. Tlieorie der  

Jchulo. Gchulraodollo. ..;criptor, 1974.  
2 Iáocl: Ilrionioch/ZieGonapock: Die Oriontierungootufo Boltz,  

1977.  
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vol t,  oo'' l kvnnyobb.  

A 7. ooztdlyta I,ozdvo az iokola a hagyondnyoo hdrnao tu-  

L;ozóddou loon, do u 3 iokolatipuo azonoo iokolai ozarvozot-  

hez tartozik, uiizt egy iakoldnak 3 üoozofüggó 4ga. iaiziio az  

iokolavozotóo, a tanteotület, az  iskolai ünkormanyzat. A  

l.üzüo tandri teotülot együttniikiidóoóvol a tanulók ria ~,-ooabbnn  

lcvalifikílt iokolatipuoba való dtrzeneto io könnyebb.  

A  tanrendek üoozehargol:íoival olórhető, hogy a fő tunt ►írgyak  

/r.latenatika, nónot, idogen nyelv/ azonoo óvfolyarion azonoo  

időben logyonok. Igy lohotőflóg van arra, hogy  an ozekből  a 

tdrgyukból kienolkedő olőnenotolU tanulók a rsagaoabb ioko-  

latipuo tanitioi órdin vogyonok róozt anólk;I1, hogy ozorvc-  

zotileg óo a tUbbi tdrgyat illotően oda tartoznínak. Ucyai_-  

akl:or a forditott 000tro io lohotőBógot torentonek: nagyobb  

követolnónyii iokolutipuoba j3ró tanuló gyonge tdrgydban a  

l:ioobb küvotolnónyü i©kolatipuo mogfelelő cooportj3val jdr-  

liat együtt.  

3/ Az "Intogriorto Gooantochulo"/a  továbbiakban egyoé£;oo  

própiolcola/ ozorvozeti felópitósáben, tartalr.dban r.aegozün-  

teti az olőző Gooantocluxle-tipuook koaaproraioozumait. Az  

egyoógoo közópiokola többnyire a hdrtaao tagozódíou iokola-  

rondozor aloó 5 o3ztálydt olvaoztja egyoógea oozt61yolcba,  

tol j 000n raegozüntetvo az olkülüni,ilóot. Vannak olyan iokola-  

forndk io, araolyoknól az ogyoógoo ooztólyok ogáozon az órett-  

oógiig olvozetnelc (So  ezzel a h írr_xzs tagozóddot tol jooen r:eg-  

ozüntotik. Ezoknól a 11-13. oozt3lyok tanterve igazodik a  

giaúzitua feloő tagozatinak tantervóhoz, hogy az elyoógeo  

közópiokolu a ginn.ízivai órottoógivol azonoo órtókü órott- 
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oógi bisonyitvunyt biztosítson.

Ás egységes középiskola asorvosotl felépítésével annak g 

megvalósítására törekszik, hogy azonos osztályon belül, as 

egyes tantárgyak iránt különböző képességet mutató tanulókat 

megfelelő osintok osorint foglalkoztathassak. Ezért nlncoenok 

hagyományos osztályok, liánon a tanulók as adott tárgyban 

altatott képességeiknek óo tudáouknak megfelelően tantárgyak 

szerinti különböző osintü osakeaoportokba járnak, A szak- 

csoportok öoosotötolo a tanulók olőnenotolónek megfelelőén 

alakul óo tárgyanként más-más lehet.

ás oktatás osorkeseti tagoltsága a következői1

1/ Л Ilerimnterricht /türsoaiiva^/ kópesi as oktatás magját, a 

mindenki osánára kosos alapkursuook forrná jábon. Idő tartozik 

a biológia, fizika, kónia, sene, társadalmi ionoretok, sport*

L?iit,7.o^oktG:^rj/,2/ Est kiege ősit i a Fachlolot 

ahol érdeklódóa óa teljooitnény osorint magosabb osintü és
«мт»авц£шаад«

apocialicált kópsóoro van lehetőség.

Es as oktatási form a főtárgyakra — mtemtika, nónot, 

idogon nyolv —* vonatkozik. Esek ások a tantárgyak, amelyek
ből a gyerekek kúposságoik, érdeklődésük, otthonról hozott 

irányitottoáguk alapján igen különböső teljcsitményt mu
tatnak. /Tulajdonképpen a hármas tagosódáau iokolaroiidssor- 

ben a tanulók olaősorban esek alapján sorolódtak be a külön
böső iskolaformákba/.

1 Mods Gesamtschule in НШ. Id. nü 113-116. old. 
132-174. old.
Továbbás Diedrich, J./wulf, Cs Gesamtochulalltag. 
Fallstudie Kioropo. Echöning, 1979* 131-146. old.

Die
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üst q szelekciót as egységes középiskola úgy igyekszik eny
híteni, hogy os as oktatási térülőt differenciált, amely 

qs u.n. "ABC modell** oserint 3 osintfokosotot jelent. A l,C" 

fokozatban ocy klóiétssámu tanulócsoport tagjai gs illőtő 

osaktúrcy legalapvetőbb ionorotoit sajátítják ol, a °B” ás 

"A" csoportban a tananyag a tanulók adott Dacainak megfő- 

lolően további oktatási colokkal bővül.

A csoportokból a tanulók fejlődősónők, érdeklődősónek, va
lamint nehézségeinek megfelelően mindkét irányban lobotoé- 

coo as átnonot. As átmenőt nockönnyitésőre továbbvivő cso
portokat hőstok lótro, косу a nivóboli Icülönboócokot kie
gyenlít sók.

A gyakorlat során ©cyos iskolákban a osintfokosatokat kettő
re redukálták, másokban 4-re bővitettők. Bgyoo iskolákban 

további módooltást hajtottak végre araiak órdokóbon, hogy 

a tanulók a cooportdifforonciáláot no éressék értékítéletnek. 

A differenciálást itt úgy oldják meg, hogy as oktatás egé- 

osénok körete ogy nagy, kb. Go főből álló csoport, amely as 

érdeklődésnek és a teljesítménynek megfelelően állandóan 

kis csoportokra tagosédik. Ez a tagolás qsónban sokkol kö
tetlenebb, as átmenet szint о mindennapos leliot.

3/ További oktatási egység as u.n. V/oIilpflichtuntorricht. 
a kötelesően választható tárgyak csoportja, pl. a második 

idegen nyelv, technikai ismeretek, otb. elsajátítására.

fakultativen választható kurzuoo-4/ As u.n.
kát foglal magába. Ez a szakkör jellogü forma lobotőségét
ad a tanulóknak, hogy személyes érdeklődésüknek megfelelően 

egyes tárgyakban vagy témákban elmélyülhessenek. Portója
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laza, kötetlen, az iskola lehetőségeitől és a nevelők kez
deményezőkészségétől függően igen változatos tematikájú 

lehet. Helyenként szülőket, művészeket is hevonnak az ok
tatásba.

Az előzőekben leirt általános felépítési formákon kivül 
vannak egészen speciális egységes iskolák is. Ilyen például 
a Ruhr-vidéken működő Hibernia-Gesamtschule, amely az óvo
dától az általános - és szakmai képzésen át egészen a szak-

r 1főiskolai fokozatig szervezett integrált oktatási forma.

Szakértői vélemények az egységes középiskoláról

Az egységes középiskolával a kisérlet beindítása óta igen
2sok felmérés, elemzés, szakértői vélemény foglalkozott.

A szakértői véleményekről általában elmondhatjuk, hogy azok 

— a készitők által képviselt politikai platformtól füg
gően — eleve bizonyos irányban beállítottak.

A különböző szakértői véleményeket elemezve megállapítható, 

hogy azok — készítőik politikai hovatartozása szerint —

1 Lásd: Fintelmann,K.s Hiberniaschules Modell einer 
Gesamtschule des beruflichen Bildungswesens InsBrinkmann,G. 
id. mü 159-173. old.

2 Lásd többek között: Fend,H.:Gesamtschule und dreigliedriges 
Schulsistem, Klett, Stuttgart, 197бт
Továbbá: Raschert, J.: Id. mü
Továbbá: Gesamtschule - Bessere Ausbildung — grössere 
Chancen - Mehr Solidarität - woiger Angst. Im: Brennpunkt,
2. Auflage, Jan. 1978.
Továbbá: ITöth: Pro und Contva Gesamtschule. Metzler,1979. 
Továbbá: Heomarxistische Ansätze zur Analyse der Gesamtschu
le In: Theorie der Schule Konzepte und Kritik,Scriptor,
1974.
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vonlotoo nődön vagy as egységes kosé pisi:óla olőnyeit, vagy 

a hátrányait hangsúlyosaák, őo kevés a tárgyilagos, as elő
nyüket őo a hátrányokat tényleges súlyúknak nogfolelőon mér
legelő folnőrőo*

Ilivel a szakértői vélemények többségükben as adott tartományi 
kormány irányítása alá tartósé intézményekben készülnek, ért
hető, hogy nooosGnonőcn a konyőrodők islőoét őo igényét tük
rözik, vagyis a CDU komány őst a tartományokban /Bayern, 

Baden-'ú^irt tonborg, Hiodorcaclioon, Reinland-Pfalz,/ késsülő 

fölmérések as iskolatipas hátrányait, nig as SPD kormányozta 

tartományokban /íJorürhoin-wootfalexi, Ileoaon, Hamburg, Вголод/ 
as előnyeit domborítják ki,

A legátfogóbb tudományos felmérést as ogységes kösépiakolá- 

rél Raschort és Rend adta,1

A Raochert/Fond-félo, és ssámos más osakértői véleményt 
figyolcmbovéve as alábbiakban néhány általában hangostatott 

nogállapitáct ososogosünk.

As egységes középiskola előnyei melletti leggyakoribb érvek:

- Hogosünteti a majdani pályaválasstás osonpontjából megha
tározó iskolatípus korai kivdlaostáoának kényszerét}
- £öbb lehetőséget ad a "későbben érők", valamint a asociá- 

lioan hátrányos helysotüok osánára ohhos, hogy bohoshaosák 

a lomaradáot és folsárkéssanak as évfolyamaiknak megfelelő 

elvárások telj ősit6séhos;

1 lásd: Raochert, J. id, mü és Fond, II, id, mii
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- As oayooßea küsóplskola, mint osólos opoktrunu, rucalnao 

iskolatípus, több lohotóoócot nyújt as oktatási onyac 

nólyoócboli olsajátitáodra, valamint több alternatívát 

kínál a tanulandók minósógl kiválasztását ilotuon;
- A különböző szakkurzusok alkalmazásával a tanulók kópos- 

oógoik, adottságaik, osorcalmuk osorintl fejlódósóro több 

lehetőséé van;
- A különböso okok miatti tanulmányi noctorpanáo, visszae
sés non jár olyan kövotkosmónnyel, anoly a tanuló holyso- 

tét — posic hó a okokból io — tovább rontaná /oorosatoo 

rossz osztályzat, eoetlec bukás/, mórt as alacsonyabb ko
si ooóly von a későbbivetolnónyü kursuoba való áthelyező 

javulásra óo visszailleszkedésre*

- A szociálisabb, szabadabb tanulási kiírtának köszönhetően 

kovooobb as iokolai szorongás, fóidon. A tanulók pszichi
kai mogtearhelóoo kioobb;
- A nunkáo^yörököknek a jobb szociális helyzetben lóvö 

ősül ok gyexmakoivel, valamint a lány ólnak a fiukkal 
beni — ma iskolatípusban kimutatható — hátrányos holysoto 

csőlátón*
As ©суsógöd középiskolai hátrányait bizony соtó loccyakoribb 

érvek:1
- Es as iokolatipuo a varibális osakkursuook miatt пасу tanu
ló- ós tanárlótssánban kell, hogy szerveződjön* Ahhoz, hocy
a variábőLiG kurzusokban rój ló podacóciai iGhotóoócGkot

1 Lásd: ITdth id* nil
Továbbá: Aurin, K.:Schulen in HUrtötöst. In: Doutocho 
Zoitunc, 23* IIov. 1979.
Továbbá: Mohr, B*:Geschöntg GosomtochulG* In:Frankfurt©r 
Allgemeine 2o. IIov* 1979.
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órdenben ki loiloocon haozntíl.ni, az iokolínat l000-lóoo főo  

tunulól ótczirnra van ozükoágfl, a tantootülot oaunok negfolo-  

lőon loo-15o f6o. Lbból kUvetkezik, hocy a kioobb 16tozsiuta  

iokoleikhoz kópoot az egyoógeo tUzópiokola ozfilcoógozoriiorl  

ozer_iólytolenobbé v=ílik a tanulót óo a tanárok ozíndra ocra-  

rrínt. /Az iokolratspuo ollonzőinok negfogalrsazioa ozorint:  

"tanulcígy=_í._", "b{..irokrat3.kuoan azervozotí; sub3ri:atuo='/;  

-  A tantírgyak differonciúláoc`an€ak pedagógiai raogoldáoait,  

"hogynn j ít 6o n6rtókót" illotőon ninco vcyoógeoocíg ozinto  

ninciogyik iokola ogyániloc n ío-züo raogold4ot alkalmaz;  

-  :gsroo vúlonón,yoIs ozarint  non  ilolyoc az alaptantárgyakat  

/natenatika, nyelvek/ korín differenciilni, nort ez az  

alapionoretek non nogfololÚ ozintii oloajititroít erodnónyo-  

zi óo necativ negiiatározó lohot a tov{bbi ior.iorotok tialakit-  

ható oáca ozonpont j í►bó1;  

- A tanulók ozociílio-kozUccóci novel6'r© hardnyooan hat,  

hogy a 9-1o. ooztílytól toi j oson változó Zioozotótolii coopor-

tokban folyik a tanitáo, ami nerc teozi lehet óvó az obbon az  

ólotkorban icon fontoo kUz 5ooégi, bar_íto:k;i kupceolatok  

kialakulioít.  

Az egyoógoo kiizópiol:olát ca hagyor.adnyoo iokol atipuookkal iioz-  

ozehaoonlitó, ca tcanit=.íoi orkYcz eloa j ítit íodra vonatkozó  

teljooitmónytoozteo folz7óróo -- tUbbek kcizUtt -- a ki.ivet-  

kozó aogállapitíool.at totto:  

Azok a tanulók, akikot elemi iokolío korukban tanitójuk  

nópiokol3bca javaoolt óo nócio náo iaKolutipuoi v ílaaztottak,  

az egyodgeo kSzópic3kolában jobb eredeór~yii teoztet produk=íl-  

tak, mint a haaonló ota tfoltótelekL•el ginnáziur.aba vagy  
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roáliokolába ^áró tároaik. Viosont ások о jó kópeaoógü 

tanulók, akikot orrnak időjén girmásiuoba javasoltok, as 

QCZ/aöcQa kösépiokolábon kovéobé jó eredményű felmérő teos- 

tot mutattok föl. Dint a kontroll gimnasiota cooport. /Л 

folnóróo nónot, angol óo matematika tárgyakból történt./ 

Különösen extrém a toljoaitnónyeaéö as argóiból /17-2о $/, 

2s utóbbi tárgy alapján próbálják a ssakórtók as iokola- 

-üaosehaaonlitáo alapján megállapított tcljooitnonyoaeo 

okait 1

A folnóróook net odikájával kapcsolatban as alábbiakat koll 
nogjogyesni:
A toast okot e bagyonányoa oktatáau iol:olál:ban alkalnasott 

nódanorok, oulypontok óo küvotolnőnyok alapján állítottál: 

üoosg. As egyoógeo kösópiokola — bár as oktatáoi anyag 

tartalna nem killönbösik lényogeaen a hagyományostól —
óo a mindennapi 

őrintkesóeool öoosofüggü kéosságok kialakítására, ugyanak
kor osokot a toostokbon non vottók figyelonbo. Us magyaráz- 

róosbon, hogy a toastöoosovctóa as olnóloti beállí
tott aágu ginnásiun javára biliont. A csokortól: osorint a 

gy origó bb toljooitnóny máoik oka as ogyaógoa kősó piák óluk 

jelenlegi tanulói öoosotótolóbon koroaonűó: a Gooaratochule- 

-bon jól ont óo ugyani с a hútrányoo holysetben lóvó as u.n. 

"problémás* gyorokolc osána, ugyanakkor kevcoon vannak a 

kifejosotton kiváló tolj ooitnónyt mutatók.

nagy oulyt holyos a gyakorlati

sa

1 Mod: ко Iff, II. :Dor Loiotungovorgloich in dór Gooant schul - 
-ötudio. In: Hov. 1979.
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As ogyoégoo küsópiokolába járó tanulók többsége általában 

positiven vélekedik as uj iskolatípusról, óo а оsülók kö- 

róbon io — főleg a nagyüsoni munkásoknál — no a népsze
rűsége. liosakrajna-Voostfaliában — elsősorban a Ruhr-vl- 

dóken — as ogyoégoo küsópiokola iránt as igények as ol- 

nult kot övben már jóval meghaladták a fórahelyek osánút•
As 1979/3o-ao tanévben Éssakrajna-Voastfaliában kereken 

45 oser tanuló jár e^ségoo középiskolába, as oda jolont- 

kesottok osána önnél koséi 4o ,j»kal magasabb. ügyes váro- 

ookban a jolentkosók asána 2-3 szorosa a féróholyelmek. Ősöm
ben a hagyományos középiskolákkal, óo nindonokolótt a gin- 

násiummal , ~ amelyek döntően polgár-negyedokbon találha
tók — os egységes kösópiokolák kótliarmadát tipikus munkáo- 

nocyodokben hozták létre.
As egységes kösópiakola jövójónok megítélése osonpontjából 
órdomeo röviden áttekinteni as éssokrajna-vesztfáliai kul
túrál! о minioster által életre hivott, as egységes középio- 

kola kiaérloti működésének tapaostalatait öoszogező osakér- 

tói bizottság megállapítáoait. A bizottság három éveo munka 

után 1979# október 18-án egy átfogó jelentést terjoostott 

a kultuosminioster olé, amelyben as egységes kösépiokola 

továbbfejleostéoét illotóen as alábbi ajánlásokat tettei1 

- As egységes kösépiokola egyedüli kötelesé iskolatípusként 

való bovosetéoe kasakrajna-Veostfáliában jelenleg non eél- 

osorü /nég akkor sen, ha ennek a politikai feltétoloi adot
tak volnának/}

1 Lásd: Gesamtschule. Gutachten für den Kultuoniniater der 
Landes IJordrhein-Y/ostfalen 18. Okt. 1979.
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- Célsserü as egységes középiskolát — a többi középiskola- 

tipuo ogyidojü megtartása nollott — kísérleti jellegű ioko- 

lából "rendes", as oktatási ront!cser osorvoc réosét kóposo 

iskolatípussá fejleszteni;
- Ла igényekhez igazodó oktatáspolitika konc opciójának nog- 

fololóon célosorü további egys6ßoa kösépiokolák létesítése 

elsősorban olyan ipari övezetekben, ahol as irántuk való 

igény nagy éa várhatóan tovább növekszik. A jövőbeni fej- 

loostéonél törokodni kell arra, hogy as újonnan létoaitott 

ogyeégoa kösépiokoláknak lohotőlog legyen felsőtagosata is;
- A jövőben létesítendő egyоégen kösépiakoláknál a helyi 
feltételokhos rugalmason igasodó célosorü differenciálásra 

kell törekedni;
- A tanárkópséot — as egyoégoa kösépiokola létssámssükség- 

leténok megfelelő nértékben — liossá kell igasitani as egy- 

oégeo középiskola apociálio szükséglet eilies. Biztosítani 
kell továbbá as ogyoégoo kösépiokola kurzus-rend as orü ok- 

tatáaálios osükoégoo tankönyveket io.

As ore/sénes középiskola a pártpolitikai viták koreosttüsóbon

As IISSIC két nagy vosetó pártja а СШ/CSU éo as SPD as ogy- 

oégeo kösépiokola kérdésében más-más álláspontot képvisel, 

amely a napi politikai kérdésekben osükoégosorüen ellentétea, 

profil kialakítására tőreiévéa nellett ássál io összefügg, 

hogy a két párt másképp Ítéli meg as állom cserepét. "A 

CDU/C3U és as SPD kösötti ellentét as állam osorepét illo- 

tóon abban összegezhető, hogy mig a CDU/CSU as államnak 

csak elérendőit, kiegészítő, utólagos korrigáló funkciót 

szán a társadalmi-gazdasági fejlődés befolyásolásában, éo 

as állam társadalompolitikai tevékenységét a tókéo ujrater-
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nőiési folyonut törvényszerűségei oserint működő tárDadaIni- 

gasdasági rondakor nolléktormokéként tekinti, addig as SPD 

font00 sserepet tulajdonit as államnak a társadalmi-gazdasá
gi folyamatok szabályozásában, a társadalmi igazaágoóságnak, 
állami tervozéoon 6a osociália célú törvényeken koroactüli 
megvalósításában1’ •1

Bbbél adódik a két nagy párt eltérő alapállása as iskola- 

roforn kérdésében is. A fentiekből kövotkesik, hogy a 

Gesamtschule hevesetédg as SB) vosette tartományokban ко- 

rillt napirendre, mig a CDU/C3U irányította tartományok 

/elsősorban Bajorország és Badon-Y/ürt t enborg/ kezdettől 
ollenesték éa kisárólag kiaérloti iskolaként tekintették, 

amelyek számának növoléoe nem kívánatoa, általánoaan elfo
gadott leiről at ipuoként valé bevezető eo pedig oséba 

hot.
jö-

Ac egységes kösépiekolával kapcaolatoo kérdéook oséleo 

tömegeket foglalkoztatnak éo kéastötnek állásfoglalásra•
Cat igazolja pl* a SDP /аз Ш tolovisiéadé 2. programja/ 

namilaeimi kösvélanényirutaté cooportj ámk 1979. novemberi 
fölmérő do, amely ascrint a lakosság 88 £-a már hallott as 

egységea kösépiokola körüli vitáról. A lakosság 31 й-а 

onellett foglal állást, hogy as egyoégeo lcösépiokolát a 

meglévő iskolatípusok mellott rendes iskolatípussá fejleoz- 

osék ki, 39 % osorint maradjon továbbra is kísérleti jel
legű iskolatípus, 18 % pedig a teljes megasüntétését sseretné.

1 lásd: Ilillor »Y/./IJuooüos,Ch.:Die Sozialstoatoillusion und der 
Wiederoprueh von Lohnarbeit und Kapital. In:Probleme des 
Klasoonkampo, Sonderheft I. 7o. oldal.



j' nrlobbÚl  at a kövotI:oztotdot vonjíL- lo, bogy  oz a ozóleo  
kiizvólamónyt foglalkoztatd kórdóo oloÚrondüon alkalraao  
vdlaoztíBi tóma. A pdrtok onnol: rsocfololóen icyokoztok no  
egyoógoo I:özópioL-olrt óa ogyíltalrn az oktatdoi ronioaor  
tovdbbfejleaztóaének kérdóoót ozavazatcyiljtóoro folllnouzílni.  
Az egyoógeo küzópiokola 1cörCil kirobbant vita az I1SZIS-ban  
az oce,~rik legIlovooebb politikai coatírozíooí fajult óo az  

198o-ao vílaoztáoi, harc ogyik kFizpontá kdrdóoóvó lott a  
korr.Ary,adrtok do az ollonzók köziitt, ndr k©reicon ogy dvvel  
a oUövotaée3. parlamenti v3laoútaQol: negtart-íoa olőtt.  
Ez, az oloó lítozntra pírtpolS.til:txi órdekoktól távoloou,  
podagugiai do  iokolupolitikai ozal:eaaborek vitakörébo taAo-  
zú kórdóo toljooQn a politikai  have  oiI.jdra torelvdött do  

az .rillíofoc7.aláo Ilit-vitdvi fajult a  Lo..~tpIrtiak óo az  

ellemzóki pdrtok kUziitt.  

Araikor az "i:oualarajna-G'oozfalia-i korradny k31dfiibba Bolyoz-  
to, hogy az egyoógeo I.Uzópiokola L-ioórloti ioLoln jollocót  
az 193o-181-eo tanóvvol fololdja do  -rondoo, az ioi:olaronda3or  

ovarvoo rdozót 1:ópezó iolcolatipuaod aneli l  oz a lópdo ujabb  
lökóot adott az ellQnzók. tánad3ouihov. 1. vita a logkiilön-  
bUzőbb ozintokon áo holyozinokon -- boloórtve a kfiltinbcSzŰ  

politikai ozinezetü lapokat, tQlovizicí- do rddidadókat ---  

hora000gott az ecyoógoo közópiokolu raallett línd2oát tUrő  

áil .áopoYltok kópvioc3lóit lejíratÚ kifejoWóoektól. TIrro3k  
órzflkoltetóoóro csak nó rhíny lópten-nyomon hoztatott ologant,  
mondat-klioót ozorotidni: folooroinis  

1 V<laoztíoi no~gfontolíoolcb©1 a vóg].cageo di3ntóot  az  19€3o. 
z~juo 11-i vd].aoztíooL utánra halaoztottdk.  
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- “As érettségi folvisesése, as érettségi bizonyítvány 

devalválása"
- "As SPD as olcsó árak politikáját folytatja as iskolával"
- "Felülről irányitott osztályharc"
- "As egységes középiskola bűncselekmény a tanulóifjúság 

ollen"
- "Kalapáccsal keresztülvert iskolareform"
- "Az Iskolarendszer ssótforgácsolása"

Néhány jellegzetes újságcikk eins

"Szinjáték az iskola körül" /Kölner-Stadt Anzeiger» 1979. 
X.2o./

"Aggódás a háromágú iokolarendszőrért" /Ileosischo Zeitung, 

1979. X.29./
"Jó szórakozást a nen-tanuláshoz" /Die Welt, 1979. XI.2./ 

Idézet a cikkbőls "I-Iog kell óvni iskoláinkat attól, hogy 

utópista flugosok és egyenlosdi-csinálók honokosóivá vál
janak" /Güntor Zehn/
"Félelem az iskolákban" /Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

1979. XI.2./
"Nem szabad, hogy az olcsó árai: politikája devalválja az 

érettségit" /Frankfurter Rundocliau, 1979. XI.9./
A Frankfurter Allgemeine Zeitung /a nagytőke lapja/ az egy
séges középiskola ellen a tanárokat is megpróbálta mobili
zálni aszal, hogy a tanári állások vossélyoztotését is be
dobta. Az 1979. november 2-i számban többok között est 

irjas "Az iskolákban félelem kap lábra, a tanárok az og-
Aliol egységes középiskolákat álli-

vagyio
a tanároknak objektiv alapjuk van, hogy а vitában az ogy-

sisstonciájukat féltik 

tanok föl, ott más iskolákat meg kell szüntetni
• • •

• • •



- Öl -
oégos középiskola ollön lépjenek föl”
Do non hiányoztak a polgárriassté extrapolációk oon.
- H* Köpplor, as &3akrakm-\7oastfalia-i ollonsók nóliai 
vezetője" választási beszédeiben többször hangot adott annak 

a véleményének, hogy: ”аз SPD as egységes kösópiokola beve
zetésével társadalmi rendszerünk alapvdő megváltoztatását 

célozza”

As egységes kősópisic óla ügyének ilyen mértékű politikai 
kiéleződése Összefügg Strauss kancellárJ olültoégévol• Strauss 

as abcsolut konfrontáció jelszavával lépett fel as első 

pillanattól és ninden alkalmat, vitára alkalma témát megra
gadott ennek a nógatart ásnak as artikuláláoára.

As egységűs kösópiokola körül kirobbant "Ilitvita" éles 

konfrontációvá fakulásában is elsősorban Straussé as Hérden”, 
nort ninden ssakmilag értelnes konprooisssunot kizáróan 

lépett fel sokát személyében is, de főleg közvetlen bizalma
sai, ssócsövois Stoiber, CDU főtitkár és Шуег, bokor kultu
rális ninisster hangkával*

As 1979* novemberében megtartott szövetségi parlamenti ülés 

egyik fő vitatémáka volt as egységes középiskolára kiélezett 

iskolaügy* A vita hevességére jellemző volt a parlamenti 
keret eltet szinte szétfeszítő hangnem mindkét fél ró őséről.

as igasoágtól J.Sehmudo szövőt-Valóosinülog nem állt 

oégi oktatásügyi ninisster, amikor a osövetoógi parlamenti 
vitákon aszal vádolta Strausst, hogy* "Strauss a totális 

konfrontációt akarka és nem as ügy érdekében, hanem magáért
a konfrontációért” •

1 Llogjegyzés: П.Köpplor as <5 szakra j na-west fóliái választások 
finisében szívroham következtében olhunyt„
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A. Pfoifor /CDU/ I_ópvioolői ozocialiaita egyorílciodi-iol:ola-  

renc3azer LiápitóoGre valú törokvd000l vádolta a korrsányt.  

D. I,attmann /;;PD/ I:ópvioolő un ogyoógoo i©I:o1a körül ki-  
_°obbant "val].doháboruért a "oonthofoni viluxrcoinált Go  
bi.ivdozi+uxoait" ?  totto fololőaod.  

;:. Sclauchardt FDP kópvioolőnő Jtrauoct uo "oproócroo köz6pio-  

t:ola körül kirobbant vallioúboru DQlzobub;jdr.+nv-n titul$lta  

és fő folalőonek bólyogezto moc azórt, hocy az ol:tatáopoli-  

tika vdlaoztáoi harccs fajult.  

J. :,ciir.nuie azzal vidolta nec arauoot, hoay "...a hatalom  

mocnzerzuao órdekóben Straunonak oa- mi ílc? ozat OoZ1 ookt' .  

A parlament a kÜlcoönZ3o Utóovált ook ozinholyo volt, ahol  

az livön aluli Utóook oom hi nyortak.  

Strauno különböző fórumokon többesür in I:i jelontotto, hocy "a  
bajor kozmdny no ha jlund4 az ocyoógeo ILiizápiol:olít rendeo  

ioLolatipuokdat  eoníiujororc3^^dgban, aen n.áautt olfocudni".  

. ~ivol az egyoógvo középiol:ola tiirványoo iokolatipuoaá ono16-  

0o valamennyi tartormit,yi I:ora{.a-  ny hoz .d3druláoít folt6tolozi,  

Strauoo ozzol a ki je2entá000l omoespispro mftvótózta óo ozót-  

zuztu a Ilr,uxi-L.:nder-Komi.00ion nxzcynOW11Wo tote aZi hozott  

1979 juniuoi koupromiaozumgt,` ozzel u mar  elaiuitott olloaz- 

1 Strauna hirhsdttó vált, n6 .hóny ávvel ozelótt mondott booze-
dőre utalva, ahol az SPD/PDP I.ornlnyzutot azzal vádolta,  
hogy az idSZK-t "ciiozn66l1d z'i.il.looztettcík".  

2 A Iiund-Lr.lndor-Iiormiooion /Szövetodgl. Tartor saú~yi Bizottoáa,  
amoly az ovtutíoi rondozer tartamanyonkdnti k.Yl.önboóceit hi-  
vatott I:ompronioozunokkal dthidralni, juniuoban az u.n.  
"Toloranz-ociiktummal" regállapodott, hogy "a különböző ©zoa.°- 
vozoti Poló~~ppitéo Hiatt ozilkaó ~;ozorü a :~ekund-erberoicl ~i 1- 
bon /a mifil.tal{noo iokolui f oloő tacozatunknak uegfelolő  
evfolyuuok/ a különböző iaL•olatippuuookban eliaáerni az okta-  
táo tartaaányok közötti ogyerdrtól.-ilob .. ét és o^^ol biztooi-  
tuzii a vóczett©ógrov kölcoönöa oliamQróoét  hogyz ~itncano-
tot az egyik  tart~ y iolcoláiból ocy r~da~ tartacuín,y ia-  
k-olíiba lehetővá tegye".  
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tótokot ujjra l:i6lozto 60 politikai oikro torolto.  

A CDU/COIJ a juniuoi "Toloranz- ediktum" f olrugdosval az OPD-t  

vddolta, arra hivatkozva, hogy a hamburgi azonAtuo volt az,  

amoly az oktatáopolitikai L-onconnuot az ogyo6j;oo kü a6piokola  

türv6nyoo ioL-olatipu©k6nt vala "önk6nyoo" bovo^ot4o4vol  

Qz6trorabolta. Liivol azonban a hamburgi dönt6o -- hosy ilar:2burg  

tartnriinyban rondo© iakolatipuooá omolta az Qgyo6goo köU6pio-  

kolát -- commit oom változtatott a különböző tartományokban  

folytatott tannliirlyok kölcoönöo olimmor6o6ro vonatkoza nog-  

állapodáo foltételein, való j ába:i. oz coal: üriicy volt a CJU/C3U  

korm4ryozta tartornín,yolnal. a L-oaiconzuo t6nylo3oo az6tauwsíoára.  

A atrauooi állQsfoglaláot követű vita 6loao6go bizonyit ja,  

hogy jtrauoanak o3korrilt a I:orapromioo4umol, koroo600 helyott  

polarizáláot c61z6 otrat6giájít obbon a k6rd6oben io korooz-  

ttil vinn:i 6n an ogyoógoo köz6piokola tovíbbfojjl ooztóa6nok  

k6rd6s6t az 19£3o-ao azüvots6gi parlanonti válnoztíook ogyik  

központi t6májává tonni.  

Azt,  hogy  ez a látozatra Qrűoon ozak-nai-poc3.a ~,-vüiQi probl6ma  

hogyan válhatott törlogekot negoozta politikai k6rc16006, ma-  

gyardzzil,: ;trauno ao olvbarátai olyan ki jolonte floi, mint:  

"A 	kormány au ogyoágoo küzópioL-olával a  

mocialiarauot akarja o-r©zdgunkba boe3onpóozni".  

.13z a I::ijelont6o -- ionorvo az 17:311: tiímogoinok jol©ntűo r6oaó-  

bon a ozocialimmuaoal ozombon nootQro6geoon kifojloontott  

ellon6ra6oeket -- elovo bonbanztikua hatíou. Strauao azonban  

ozuttal o©n e16godott meg onnyivol. 13gy eg6azon má© öoozo-  

füg;6obon mondott beozádo alkalmíval a nemzoti ozocialiaT:iuot  

a oaocializrauo egyik vállfajának rainőoitotto. Innen mdr coal:  

ogy 16p6o a tömegek f o j6ben a Strauao Altai ozuggerált  
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acozociácic;o ?olycsat: ozyoc:coo küz6piokola -- azoa3tdiMlit.  +~•• 
horot;kcn'ocztoo nom.oti ozociali:asuc.  

Az eGyo6 ~,Yoo kaiipiakols báprcldo6ban a korooztór;y pdstok.on  

boral io v6londnystilLinbsde van. Jorrűaan ozt ucy lohotno  

r.°ae[ocalsazní, hogy u CIiU aaoilott van, bogy az oeyo6cQo  
kt3z6pi®I.oldt ne Y'ej1eso  .6I: ki ro:><7.00 iakolatipuoai, taa:zo.1  

saradjon meg kio6rloti ial:olcztipt:nrak; a CSU il*.i,úzont ac oGy--  
adgoo ktllfptÉtoldnak, mint Iria6rl oti iakoltatipuora ► ia az  

eltiirlóe6t kUvetoli.  

Az  190o-ao 6v  első  kőt hónapjában az ogyo6gea kUz6pici:ola  

l;ürfili coat:zroz ío a I:oríbbiakhoz k6pQOt Lioa6 olliall:u3.t, do  

a tartosdnyi vdlaoztd®ok I:üzolodt6vo'1 ]ozalrajnc:i-VOOztfulidbaZ2  
iom6t orőooa folldngolt. i;zon kOcbo:1 a politi3ruaok ra3nu3trát  

tdborban t'objQl:tiv 6o o1foculatlan" azaLórtői v63.es6nyoI:rQ  
h.ivatl:oznak, amelyek elfogul.atlan©dcit 60 objol.tivit:íQtít  
azonban orőoan mock6raőjolozf., harm  rendol6cro, az adott  
politikai tíbor dltal ktipvioolt f Qifo,uiu iüacoJ.í -odra  k6mzül-  
tek. Jzisptonatikuo, amit ozzol kapcsolatban Erik  Priator, a  

Iiovol6sücyi 6o Tudond ,.yoc Dolgozvk Ozakozarvozoténo:.: olnUi.o  

mondott a Moot  T3ovo16sadrH. idroaaili 190o. rúrciuo 17-6I2,  

Gvttixganb♦q meeMmiezott t-oncresazut3oln.  

guinea olyan dll.depont, umolplik alrtdassitdsdrc, bi :oryi-  

tdotira no  lehetne tudorad:voo r►úuk6rt6i v61tm6jyt k6ccittotr ~.3,  

ha  olocot fizotnek órto. ,.- Friotor onnc:k kapcoűn arr61 pa-  
uaozi:ocl:3.k, boa/  6ppon az oLtatd;;po? 3.tikF1 tQrUlot6n olyan  

"ovek6rta €s:!.00roTuzd" tarraeltidiitt ki az ut6bbi Gvekbon, amoly  

erősen seck6rdő jol Qzaoty" r_;66azorokkol °csdam3.lyen "oredxAny'  

I:isutatdo:íra k6poo.  

1 :Aod  a Iiooaiaclae Zoiturg, 1E3. Linrz. 1980.  
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4ec;al.ru;jrju-vcoztPal3ai L-n?.tczzdlic r,iniuztert J.  Gia.•gol:r3oiult  

pl~ azzal vAdol jite hogy  az ogyo6gea ki3z5piok•ola orodmónyoo-  

oWiek bizon,yitIo4ra ©ol.saillió madrk:at fizottotott ki az  

►íllenkaa©ntból, lcótoc órtt i:ti ©zakc:rta v6lamónyok• c; a fol-  

uc:'róaols f3.nünaziroztn~.~a.  

l"ikiiabar mindkét politikai oldal nzóloal:ózüen Izat;zníl igana  

blzuryit€ínfsa ozakórtői vólon6nyeket, egyro tiibb ©zó  

arra l ica, hogy a n*ínilc f61 Altai  6rvei rllatáraaoztdodra fel-  

h~.ozndlt o2:rIcórtői vólov:lnyol: politikai ant  tazolgáló mani-  
pulációl:, oőt egyro gyakrabban nom c tula jdomb$ppoiai trírgyra,  

ban= a: ellenkező vólorónyt bizonyitó felrxíráeek, tonulnányol:  

nfdszoroince:c do orcararvei_°:ol: c rediórd8jolo^6c6ro i...~dnyulnak.  

Az ogyaól,oa k-uzóniokola kerüli politikai carat írczdo vsrha-  
tüan tovább folytatódik ar:6lktil, hof:71 bcvozet6 eóvol Locze-  

filggóabon c, yaövotouri Közttírsaodg og4ozóro vonatkozóan  

ónazoriI óa p©dagógiailag term6keny k:ouprcmlaccur negraziilo-  
tóoo a :zUzol javf;berz vdrlaató; lenne. / Az  ix.tézmíryi rezidozer-  

bcrn raegto© tecrUlű korzervati.viWrauo, a  pdrtok ocembasí4Meusa,  
i..l.letv4 felorvic  hailcndóo=_ígc nognikaalyozza, hogy  az  ITaZK  

ol:tatáoi rc:ndszorób®n, annak ctruácturdjfiban, alapvotő oyer-  

I:ozoti olonoiben, valamint az a2ctateio tertalrd vonatl.oSiliMi*  

Uc.n -ta,v'.o;pnQn raólyrolató voltoz íook Isüvetkezzenak bo. A  

hozottroforn i:.ltózkodóodk -- i:özüttük co  elyoógoc ktizópic-  

ko1a I.iaár'.ot -- vontatott So foler:ZiE .e,;vai.óouláu€i •lgazol- 

1 h3gj egyv4s a Az oll on tr; toc ir~.ís3;na fo;J ZődCot do a  tart on:ínyok  
ki3zotti clivergencióL erúcüdóaót j41 árvól.oltoti az a t611y,  
hogy miközben az JPD kormAnyozta L'ouakrnjna-Vestfúliában az  

e y©ű 	LZizvppz skolát realQC iaü.ola;:ipufu:ón►v io:lowtól: of ó©  
Q~ul 	tok tov4bbl f© ~leszté~t; Da jOror 	ben 6© I3ad©n-  
.:~ix~t;t 	~;"ac~a ;~óg Li.eca~lvt•1 ~.a~v:ol.:t;•=puci:~;~  tel  ul: jiTa 
ozdmolni.  
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jól:, hegy as olztatáol rcolgsor fonlógatóao a tároaűalril 

roi^lgsor lioretel 4ltal. bolhát^Qlt... mmak osm-oűglotelte

odra cor. Ivz dn ancsrr/ibo;: а, ffpnaallu tugaadalnl^xisdaou^d
rend csülaodalotoit Gsolnáliaa .varra ássál» 2ш,oloopgitl 

as ul tQClmiI;a;i'«fg.SflGattr!l küvotolnón^Imok Л óbban nersfolo-
lo Jcgr>s.ottódról gsgkopboy állanán;;. MtoyaoMaát*. varra* ássál„
lio/ra Ixossárláral qs oostdlvok köaütti ^oaooluXle béke” foim-
tartdodhos, illotvo no,rbo?<xitoou!.io3.
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