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I. L7 	V k Z  ki  T~ i S  

1./ A t a5rnav€a,las ztáo , indoir,lé.s ta.  

A  Magyar Szocialista aankásprart Központi Bizottságának  

az, €allami oktatás helyzetéről 6o fejlesztéséről szóló 1972.  

Junius 15 -i hatarozata az eddigi eredmények szádbavgtelé, el-  

ismer6se mellett kimondja, hogy "....haladéktalanul el  kell  

kezdeni, és néhány éven belül tudomaanyoe elemzésekre tamaozkod-  

va ki kell dolgozni a köznevelési rendszer távlati tovsá:bbfe j-  

leszt6s6nok fő irLra.yait, az ennek megfelelő iskolarendszer szer-

kezetét és tartalmat, valamint a helyességüket ellenőrző kis6r-  

le teket is le kell folytatni.  

A továbbfejlesztésről, a, korszerüsitósről a következő-

ket mondja az emlitott dokumentum: "Köznevelésünket iskolarend-

szerünk jelenlegi szervezeti kereteinek megtartásával kell  to-

vábbfejlesztenünk: az iskola' belső életéti az oktatás-nevelés  

tartalmát 6s módszereit kell korszerüsitenünk. " 2` -aminek töb-

bek között - egyik .  lényeges alapfeltétele a nevelés szélesebb  

alapokra történő helyezése i  társadalmasitása. Erről igy szól a.  

fenti tatarozat  

1. Az é.11ami oktata .e helyzete és fejlesztésének feladatai.  

• Az íí̂ •I Z 	Központi Bizotts€aga ":1.972. junius l4-15-i  ülése. 

Kos sUth Könyvkiadó, 1972.88.o.  
2. I. an. 88.o.  



"Az ifjuság nevelése az egész társadalom feladata, 

melyben a család, az ifjusági szervezetek, az iskolán kívüli 

kulturális intézmények és a tömegtájékoztatási eszközök mel-

lett az iskolának alapvető szerepe van." 3' 

Az MSZMP KB a közmiivelődós helyzetéről és fejlesztésé- 

nek feladatairól szóló 1974. évi határozata - kapcsolódva az 

1972-es oktatáspolitikai határozathoz - igy foglal állást eb-

ben a kérdésben: "Továbbra is arra kell törekedni, hogy az ál-

lami közművelődési intézmények mellett mindazok a társadalmi 

szervezetek is gazdasági egységek, amelyeknek közmiivelődési 

feladatuk van, vállaljanak fokozott felelősséget tagjaik, dol- 

gozóik miivelődéséirt.... A közmüveládés az oktatási rendszer 

- mindenek előtt az általános iskola - eredményeire alapozva 

juttassa el a tömegekhez népünk és az emberiség multjának és 

jelenének haladó ezellmi értékeit... " 4"  

A nevelés társadalmasitása tehát nem csökkenti sem az 

iskola, sem a művelődési intézmények jelentőségét, feladatait. 

Sokkal inkább megkivánja tőlük vezető szerepük erősitisát, va-

lamint közös, illetve egymást kiegészitő tevékenységük céltu-

datos összehangolását. Együttmüködésükről a következőket  fogal-

mazza meg az 1972-es oktatáspolitikai határozat: "Az iskola ne 

3. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1972. Junius 14-15-i ülése. 

Kossuth Könyvkiadó, 1972.88.o. 

4. A közművelődés helyzete és fejlesztésének fe]/ádatai 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1974.mároius 19
4
.20-i ülésének 

a közműi elődéssel foglalkozó napirendi pont já.. 

Kossuth Könyvkiadó, 1974.73.o. 	<< 	' 
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csak a tanulást, hanem a tanulók társas életét, közösségi, 

társadalmi tevékenységét is szervezze: váljék a fiatalok mű-

velődésének, alkotó kedvteléseinek, értékes szórakozásainak 

szervező központjává. Ez szükségessé tesii az iskolák zártsá-

gának feloldását, a társadalom különböző intézményeihez - igy 

a közművelődési intézményekhez - füződő kapcsolatainak erősi-

tését, az iskolán kivédi egyéb nevelési tényezők fokozottább 

közreműködését." 5 ' 

Az MSZMP KB-nak a közművelődés helyzetéről és fejlesz-

téséről szóló 1974. évi határozata igy rendelkezik az együtt- 

működésről: "...megkülönböztetett figyelmet kell forditani a 

közoktatási és közmüvelődési intézmények között a tartós és 

rendszeres, pedagógiai oólokat is szolgáló együttműködés ki- 

alakítására... Az iskolákban és a köziuiivelődési intézmények-

ben egyaránt érvényre kell jutnia annak a meggyőződésnek, hogy 

az iskolák oktatási-nevelési céljaikat csak más kulturális 

tényezőkkel együttdolgozva érhetik el, a közművelődési intéz-

mények pedig csak pedagógiai tevékenységük fokozásával, munká-

juk szinvonalának emelésével válhatnak alkalmassá az ifjuság 

és a felnőttek nevelésében betöltött nélkülözhetetlen szere- 

pük ellátáséra. 6. 

Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1972, junius 14-15-i ülése. 
Kossuth Könyvkiadó, 1972. 89.o. 

6. A közmüvelddés helyzete és fejlesztésének feladatai. 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1974. március 19 -20-i ülésé-
nek a közműkelődéssel foglalkozó napirendi  pontja.  

Kossuth Könyivkiadó, 1974.64-65.o. 



Az r4SZMP XI. Kongresszusa 1975-ben  - kaposolódva az 

1972-es, 1974-es határozatokhoz, éo felhasználva aW addigi 

kutatások eredményeit - a következőket hangsulyozza: "Első-

rendii feladat az ...oktatás-nevelés tartalmának,, módszerei-

nek korszerüsitése, az iskolák közötti szinvonal'beli különb-

ségek csökkentése. Társadalmunk azt igényli, hogy a fiatalok 

nevelésében az általános és szakismeretek oktatása, valamint 

a folyamatos müvelődés igényének felkeltése egymással szoros 

egységben történjék." 7' 

Az idézett dokumentumok együttmüködési kezdeményezése-

ket ösztönöztek, melyeknek  lényege  az a felismerés, hogy az 

egy  település /lakótelep/, egy - igazgatási terület művelődési 

és sportintézményei saját teendőiket összehangolva eredménye-

ce'bben valósithat j tk meg feladataikat. A helyiségek ós a fel-

szerelés kölcsönös használatára, gyermekmhsorok közös szerve-

zésére kötött ogyüttmöködési megállapodásoktól az intézmények 

szererezeti összevonásáig - települési adottságoknak, intéz-

ményhálózati sajátosságoknak megfelelően - sokszinii elképze-

lés vált gyakorlattá. 

A 70-es évek elején létrejövő együttmüködéseket, komp-

lex intézményeket - mai nevükön általános miiveládési központok 

- főleg az emlitett dokumentumokban megfogalmazottakból ere-

deztetjük. A 80-as évek elejének felfutását többnyire a követ- 

7. A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa. 

Kossuth Könyvkiadó, 1975. 180.o. 



kozők eredményezték: az 1976-ban megjelent  közmiivelődési , tör-

vény; az 1978.6vi uj iskolai dokumentumok; a közigazgatás re-

formja; az MSZMP XII. Kongresszusa; az általános mdive1ődési 

központok  létrejöttével,  miiködésóvel foglalkozó 1977-os 012. 

fiai. irányelvek, illetve a ll9/1981.N .sz. utasitás; az 1982. , 

április 7-i. MSZMP . KB állásfoglalása; a 'közoktatás fejleszté-

sének irányelvei; az 1984. évben megjelent közoktatás távlati 

fejlesztésének programja; az oktatási törvénytervezet; az  or-

szágos közévelődési tanácskozás, valamint az általános müve-

lődési központ vezetők Egerben megtartott értekezlete. 

Valamennyi központi dokumentum, tanáoskozás mei foga.l- 

inazza, hogy gazdasági, nemzeti előrehaladásunk - szocialista 

fejlődésünk jelenlegi szakaszában is - nagymértékben függ a 

dolgozók szakképzettségétől, felkészültségétől. Hangeulyoz- 

zák, hogy az általános miiveltség 6s a szakmai tudás szinvo- 

naiénak táraadalni mérotü emelése, a tudásvágy felkeltése, 

anyanyelvünk ápolása, a kulturális értékek terjesztése, az 

öi füvelés ösztönzése nem az oktatás, a iaüvelődés belügye, ha-

nem elválaszthatatlan az egész társadalom fejlődésétől. 

E gondolatok megfogalmazása azt is elismeri, hogy ebben leg-

többet a közoktatási, közmiivelődési intézmények tehetnek,  kü-

lönösen akkor, ha tevékenységüket helyesen értelmezett integ-

rációban végzik. 	 . 

"A köznövelődési munkának ki kell egészíteni az iskolai ok-

tátásban megszerzett ismeretanyagot, a hozzá kell járulni az 



általános müveltség'és a szakképzettség gyarapitásához." 8 ' - 

olvashatjuk, az országos közművelődési tanácskozás dokumentu-

maiban. • 

2: / Á kútatás' oélkitüzései 
• 

Az általános művelődési központok nem könnyű viszo-

nyaink között arra vállalkoznak, hogy a rendeltetésszerű hasz-

nálat hasonlóságai alapján egy szervezeti keretben •biztositsák 

egy-egy település, illetve település-rész lakosságának müve-

lődési alapellátását. Az együttműködésből adódó potenciális 

tartalékok mozgósításával pedig minőségi többletet nyujtsanak 

a . mindennapi lakossági igények kielégítéséhez. Ugy vérlik, 

hogy ebben a megközelítésben a jövő közintézményeiről van 

szb, amelyékről egy átfogó elemzés készitése várat még magára. 

Lehetőségeinknél fogva nem is tarthat niuk feladatunknak a jel-

zett hiány pótlását, osupán, arra vállalkozunk, hogy a komplex 

intézmények mozgalmának helyi, megyei,• illetve országos - ál-

tálunk ismert és fontosnak ítélt - tapasztalataiból közreadunk. 

Igy kivánjuk segíteni e nemes mozgalmat, igy kivánunk hozzá-

járulni a későbbi országos alternatív modellek - országos 

szerv által történő - kialákitásához a közoktatási és közmii- 

8. Órsz.ágos Itözniüvelódési Tanáosközá9 1984.  Október 4-5. 

Közmüvelődésiink néhány id'ószerü kérdése = Népmiivelés, 
1984. 10. sz. 7. 0. . 



veládési. rendszer továbbfejlesztése számára. /Megjegyezzük, 

hogy agy, Országos •Pedagógiai Intézet által. 1984- eben a komplex 

intézmények kérdáves adatffelvételére került sor, és négy ku-

tatási főirányban kezdődtek el a munkálatok./ 

Az: i.ntézményisszevonások indoklása mögött számos, , a 

müvelődés alapvető kérdéseit érintő hipotézis huzódik meg, 

melyeknek lényege az alábbiakban foglalkozató össze: 

- Az uj miivelődési tartalom megvalósítható régi, de e célra 

átalakított épületben is, a szakemberek  megfelelő  tovább- 

képzésével, a művelődési intézmények effajta integráció- 

jában. 

• Gyakorlatunk modellezhető, bizonyos helyi sajátosságok 

figyelembevételével szabadon alkalmazható. 

- Az uj köznevelési szervezeti rendszer alkalmas a permanens 

müvelődés megalapozására, segiti a tanulók felzárkóztatá-

sát, a képességek fejlesztését. 

- Nyitottabbá válik az iskola, árnyaltabbak lesznek a peda-

gógus-szerepek. 

Ugy látjuk, hogy  időezerü vizsgálatra, elemzésre érde-

mes feltevésekre keresiink választ. Célunk az, hogy  a helyi, 

megyei, országos ismereteink, tapasztalataink alapján pró-

báljuk meg nyomonkövetni azokat. 
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3./ A kutatás módszerei 

A vizsgálat, elemzés elvégzéséhez szükséges tényanyag 

gytJtése többrétegű. 

Jelentős ismeretanyaggal rendelkezünk a három éves időtarta-

mu, településünk közoktatási és közművelődési intézményeit 

érintő együttmüködési modell funkcionálásáról. 

Nem elhanyagolható a munkánk során összegződött megyei, or-

szágos tapasztalati anyag és a szakirodalom feltáró tevókeny- 

sége sem. 

Esettanulmányunkban magát a működést elemezve, dokumentumok 

/testületi jegyzőkönyvek, munkatervek, naplók, irányelvek, 

utmutatók stb/ tükrében kivárjuk bemutatni összevont intézmé- 

nyűnk társadalmi közegét, személyi és tárgyi feltételeit, 

vezetését, kaposolatrendszerét. Tevékenységéről, eredményei-

ről, problémáiról tematikus megfigyelésekkel, csoportos in-

terjukkal és irásos ankét módszerrel kivánunk valós képet ad-

ni. 

Az igy tett megáliapitásainkat összehasonlitjuk a megyei és 

országos tapasztalatokkal; a szakirodalom révén pedig bizo-

nyos országos érvényű kitekintést végzünk. 	. 

I4indezek alapján feltevéseink igazolására általánositható gon- 

dolatokat törekszünk megfogalmazni. 



II. ELMÉLETI ALAPOK 

l./ Napjaink alapvető változásai és követelményei 9 ' 

Alig fél évszázaddal ezelőtt a gyermekek felnőttélet-

re  történő felkészitése csupán az időbeliségben jelentette a 

jövő számára való nevelést. Az emberek életüket többnyire ha-

sonló gazdasági-társadalmi viszonyok között élték le i  mint a-

milyen viszonyok között iskolai tanulmányaikat megkezdték. 

Ez elsősorban abból adódott, hogy a tudományok lényegesen ala-

csonyabb szinten álltak, mint ma; nem foglalhatták el méltó 

helyüket a termelésben; a felfedezések és azok gyakorlati al-

kaimszása között több évtized is eltelt. )g_y a tudományok és -

a technikafejlődése igen lassu volt, még akkor is,  ha figye-

lembe vesszük a történelemnek azokat a szakaszait, melyekben 

forradalmi változások következtek  be  egy-egy tudományágban, 

az ipar egyes területein. Ezek a változások azonban a munká-

sok tömegétől inkább csak néhány praktikus manuális készsé- 

get‚  mintsem komolyabb ismereteket, tudást követelnek meg. 

A munkaadónak is  mindössze  a dolgozó munkaerejére volt szük-

sége. 

11■11111■1111111•011 ,  

Az elemzés a következő mii alapján történt: Szakasits D. 

György: Magyarország és a tudományos-technikai forrada-

lom. Kossuth Könyvkiadó, 1973. 
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Napjainkban mind a tudományokban, mind a technikában 

dinamikus, gyors változások mennek végbe, melyek igen szoro-

san kapcsolódnak egymáshoz, Ezért 'beszélhetünk tudományos-

technikai forradalomról. 

E változások a következőkben is megnyilvánulhatnak: 

- Uj anyagokat, uj nyersanyagokat állitanak elő a kutatóin-

tézetek, melyeket a modern ipar, vagy a korszerű mezőgaz-

daság hasznosit. 

- Uj technológiával uj gépsorokon uj munkadarabok készül-

nek. 

Régi szakmák tUnnek el, ujak jönnek létre. 

Jelentősen növekszik a termelés, osökken az össztársadal-

mi munkaidő, nő a szabadidő. 

- A fizikai és a szellemi munka közötti éles különbségek egy-

re inkább elmosódnak. 

- A munkaerő szakmai összetétele megváltozik. 

- Az ember feladata elsősorban a modern gépi berendezések 

irányitása, karbantartása, tervezése. 

- A tudomány és a teohnika bonyolult, termékeny összefonódá-

sának eredményeképpen 5-7 évenként megkétszereződnek az 

ismeretek és a tudományos elméletek, melyek között a ma 

emberének kellőbiztonsággal kell eligazodnia. 

- A tudomány egyre inkább termlőerővé válik, s eredményeit 

a gyakorlat viszonylag rövid idő alatt felhasználja. 
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- A gazdasági fejlődés növekvő tendeoié.t mutat az extenziv 

mód felől az intenziv felé haladva. 

Kiszélesedik az országok közötti gazdacsági, kulturális, 

politikai és környezetvédelmi kapcsolat. 

E néhány jellemző sajátosság felsorolásából egyérte :l-

miiien kitűnik, hogy mi, magyarók is felvettaik már az egyre 

gyorsabban váltózó életritmust, kialakultak hazánkban is a 

tudományos«.-teohnikai. forradalom bizonyos vonásai. 

Döntő fontosságu, hogy erőeitsiik, ujakkal gazdagitsuk ezeket 

a vonásokat. További fejlődésünk. meggyorsitása, a tudományos-

technikai forradalom kiteljesedése egész népünk ügye, melyet 

az MSZMP XI. Kongresszusa igy fogalmaz meg; "Az eddigieknél 

nagyobb erőfeszitéseket kell tennünk, hogy hazánkban is gyor- 
• 

sabb ütemben bontakozzék ki a tudományosteahnikai forrada-

lom  és párosuljon a szocialista társadalom előnyeivel.. "1
0 . 

A kitiizótt feladatok megvalósitásának kulcsa a munka 

szubjektumának, az embernek kezében van .. 	 . 

Sikeressége pedig döntően attól függ, hogy a dolgozó ember 

milyen általmos és: szakmai miiveltséggel rendelkezik, milyen 

szinten tud alkalmazkodni a gazdasági és társadalmi változá-

sokhoz munkastílusban, tudatos, gyors oselekvésben, életvi-

telben, közösségi magatartásban, közéleti tevékenységben, stb. 

10. A  Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa. 

Kossuth Könyvkiadó, 1975. 166.o. 
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Döntő továbbit, hogy iskolai /és később: munkában töltött/  

ívei folyamán milyen készségei, képességei alakulnak ki a  

folyamatos művelődés szükségességére és egyéni módszereire  

vonatkozóan. Hiszen a ma emberének állandó készültségben  

kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a tudományos-teohni-

kai fejlődés aktiv követésére társadalmi és egyéni életében.  

Az egész társadalomra, ezen 'beliil hangsulyozottan a  

pedagógus okra, népműve l ökre hárul az a feladat, hogy a mai,  

s az eljövendő kor követelményeinek megfelelő, széles  alap 

műveltséggel rendelkező, társadalmilag aktiv á  a változások  

hoz rugalmasan és gyorsan alkalmazkodni tud ()  embert  kiala-' 

ki tsák.  

Minderről a következőket mondja, az MSZMP KB 1982. április  

7-i állásfoglalása: "Az oktatás szerepe és jelentősége a  

társadalmi és a tudományos-teöhnikai haladással párhuzamosan -

világszerte nő. A szocialista társadalom minden lényeges cél-

ja összefügg az oktatással, neveléssel, Népünk általános és  

szakmai müveltségének gyarapodása gazdasági előrehaladásunk  

egyik legfontosabb tényezője ésttartaléka. A társadalmi-

gazdasági fejlődés iitems ,  a szocialista tudat és életmód  e~ 

rősödése is  egyre inkább függ a nevelés, a képzés és' a to-

vábbképzés eredményességétől. Ezért az iskola oktatóánevelá  

munkájának fejlesztése nem csupán oktátáspolitikai, hanem  
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ogyben fontoc . társadalom- és gazdaságpolitikai feladat in, e 11. 

A nevelés-oktatás tartalmáról, formájáról,  rletodiká- 

jar61 alapdokumentumunk, az ríSZTO KB 1972. évi oktatáspoli-

tikai határozata a következőket f®galraa2za. meg: " 	az ok- 

tatási int%zmAnyok nem tanithatnak meg mindent, ami az élet- 

ben szükséges. Nem  adhatnak befejezett müveltséget sem az 

á,ltalaza.os, cam a szakképzés  keretében. Az iskol€anak nem ug,y 

kell valacvolnaia, a tudomány gyors fejlődésére, hogy a válto-

zó iomorotok mind nagyobb  tömegét tanitja, állaxadóan bővitvo 

tananyagát. A tudományos-teohnika.i fejlődés mai szakaszában 

isk.olra.ink osak ugy felelhetnek  meg a társadalmi követelmények-

nek, ha az  alapvető  ismeretek tanitá.oara törekszenek, ha a 

tanulók gon.dolkodá.s3.at  fejlesztve kia.lakit jak a továbbtanulás 

igényeit, és képessé tes zik őket a folyamatos önr.ricvelósre." 12' 

`:zt a feladatot az iskola nem képes egyrsag a maradéktalanul 

megoldani. vegitségri:il kell hivnia ehhez a közaaiivoiődést, hogy 

közösen, sajátos közegükben együttrssáködve biztosits7ak a tanu-

lói képességek kibontakozását, annak  gondozását. 

11. Az ,állami oktatásról szóló 1972. Junius 15-1 központi 

bizottsá.gi határoza.t végrehajtásának tapasztalatai  óv a 

közoktatas to:rabbi féj.leoztósének' ir6,nyelvei. 

Nesmith  Könyvkiadó, 1982. 87-88.0. 

12. A közoktatás helyzet© és fejlesztésének feladatai. 

Az 115ZI213  Központi Bizottsaga 1972. junius 14-15 -i i,ilésae. 

Kossuth Kányvkiadó, 1972. 89-90.o. 
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2./ A folyamatos  /permanens/ müvelődós mint szükséglet 13 ' 

Ma már mindenki számára egyértelmii. ta.pá,sztalat, hogy 

a müvelődés nem szoritható össze egy életkor határai közé. 

Egyre -  jóbban elmosódnak azok az  un.  klasszikus iskoláskári'  

határok, melyek egyfelöl a kezdetet, má,sfelöl pedig a lezár- 

tat, a befejezettet Jelentették a miivelődési javak megszer- 

zését illetően. 

Az előzőekben vázolt gazdasági-társadalmi változások,, 

valamint az egyre inkább a jövő felé fordulás hatásainak kö-

vetkeztében a müvelődés is igyekszik lépést tartani a fejlő-

déssel. Ennek megfelelően változnak tartalmi, format, meto-

dikai sajátosságai; változik fogalma, megnevezése, ős kitel-

jesedik hatóköre. 

A folyamatos /permanens/ művelődés a születéssel kez- 

dődik ős az élet befejezésével ér véget. Magábafoglal ja a kü-

lönböző formákban megvalósuló nevelést, ős az egyén szerepét 

ezekben a szakaszokban. 

Világos tehát, hogy a. permanens müvelődés hatóköre az emberi 

élet lehető legtágabb horizontjai közötti szakaszt jelenti. 

13. Az elemzés a következő művek alapján történt; 

Dr.Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai ős a nave-

lési oélrendszer. Akadémiai Kiadó, 1976. 

R. H. Dawe : Permanens nevelés és iskola, Bp. 1p74. 
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A művelődés totalitásában való szemlélete viszont nem zárja 

ki annak a lehetőségét, hogy magában a permanens müvelódésen 

belül ne végezhessünk -'bizonyos pedagógiai, didaktikai, 

pszichológiai megfontolásoktól vezérelve - valamiféle szaka-

szolást, jellemzést. Megközelithetó a permanens művelődés 

tartalmi, formai, módszertani szempontból is. 

Szembetűnik a permanens művelődés ujszerüsége tartal- 

mát tekintve is. Olyan miivelődési anyag elsajáttitatását 

zi ki célul, mely megfelelő alapot nyujt a továbbtanulásra 

mind szakmai, mind általános szinten. Emellett tág teret 

szentel a tanulás, a gondolkodás és mindazon müvelet, eljá- 

rás szárnára, mely lehetővé teszi az egyre tudatosabb és önél-

lóbb ismeretszerzést, képességfejlesztést. Minderről igy nyi-

latkozik Erdei-Gruz Tibor: "Annyi tényt... kell ismertetni 

tanitványainkkal, amennyire szükségük van a mindennapi élet-

ben való eligazodáshoz, valamint szakmai tevékenységük meg-

kezdéséhez, továbbá ahhoz :  hogy elsajátitható, begyakorolha-

tó legyen a dialektikus gondolkodás, a véleményalkotás és a 

céltudatos cselekvési szándék kialakitása." i4' 

A művelődés formáját alapulvéve beszélhetünk pl.:  

iskolai és nem iskolai keretek között történő müvelődésről. 

14. Erdei Gruz Tibor A tudományos-technikai forradalom és 

a nevelés = Magyar Pedagógia, 1970. 4. sz. 330. o. 
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"A permanens nevelés tehát.... az iskola előtti, az iskolai 

és az azt követő, az élet végéig tartó folyamatos,  állandó, 

megszakítatlan nevelést mely korunkban egyré inkább minden 

ember életszükséglete." - olvashatjuk Ágoston György sorai-

ban. l5 .  

A müvelódés módszertanát illetően elmondhatjuk, hogy 

még végiggondolni is hosszadalmas, hányféléképpen juthat hoz-

zá az ember élete folyamán az ismeretanyaghoz, és hányféle-

képpen sajátithat ja el. Nem tartjuk feladatuntuk a módoza-

tok, eljárások összegyűjtését, csupán néhány olyan általános 

érvényű szempontot helyezünk előtérbe, melyek adott esetben 

egy-egy metódus meghatározóivá válhatnak: 

- Minden vonatkozásban fokozatosan érvényesülő önállósítás. 

- Egyéni sajátosságok figyelembe vétele. 

- Az elsajátitandó művelődési anyag, a valóság, a munka 

szoros egysége. 

Változatos, ésszerű eszközhasználat. 

Megjegyezzük, hogy a miivelődés legkptimálisabb állapota ese-

tén sem veszit jelentőségéből a közoktatás és közmüvelődés, 

mert a művelődés e két fő  tartományának egymásra épülésében 

a vezető szempont: ránevelni a mai diákokat - a holnapi ál- 

15. Dr.Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai ós a nave- 
veléei célrendszer. Akadémiai Kiadó, 1976. 140.o. 
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lampolgárt a művelődési lehetőségek értelmes használatára. 

Ennek pedig egyik legfontosabb alapfeltétele az, hogy a Két 

intézményrendszer integráltan müködjék. 

3.1 . Hátrányos helyzet, müvelődéei h&trány l6.  

Változó világunk egyre bonyolultabbá váló struktu- 

ráival, összefüggéseivel - olyan uj nevelési konoepoió lét-

rehozósát kivánja meg, amely lépést tud tartani korunk köve-

telményeivel. /Mindezekről az előzőekben szóltunk./ 

De korunk nemosak követelményeket támaszt, hanem nagy lehe-

tőségeket is kinál az emberi képességek egyre teljesebb ki-

bontakoztatásához. A kérdés az, hogy vajon megteremtődik-e 

minden gyermek számára a lehetőség? S akinek igen, az tud-e 

helyesen élni azzal? Sajnos egyikre sem : válaszolhatunk osak 

"igen"-nel. Ezek a kérdések müvslődési, társadalmi.-gazdasági 

vonatkozások függvényei, melyek adott körzetekben más ős más 

potenöiális lehetőséget biztositanak. Ebinek kővetkezté'ben 

bizonyos esélyegyenlőtlenségek, iskolai kudaröok hátrányos 

helyzet.- is, kialakulhat. 

A  "hátrány", a "hátrányos helyzet" fogalma-kezdetben kezdetben egysze 

ri:ien azonos volt a fizikai dolgozó gyermeké .fogalommal, ami 

egyfelől adminisztratív megkükönböztetést,i másrészt pótfel- 

16.. Az, elemzés a következő művek alapján történt,:. Kozma 

Tamás: .Nagy F. a nevük előtt = Valóság, L971. 6.sz.74-81. o: ; 

Kozma Tamás: Hátrányos helyzet. Tankönyvkiadó, 1975. 
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adatot jelentett a pedagógusnak, hogy külön foglalkozzon e-

zekkel a tanulókkal. Ha már tul vagyunk ezen. Ma is használ-

juk ezeket  a kifejezéseket, de a  fogalom  tartalma megválto-

zott. Szooiológiai szempontból két esetben beszélünk "hátrá-

nyos helyzet"-ről. Egyik esetben a müvelődésj. esélyek egyen-

lőtlen voltát értjük rajta társadalmunk különféle rétegeinek, 

csoportjainak vagy egyéneinek un. fölfelé irányuló mobilitá-

sában. A másik esetben  viszont bizonyos  állapot megjelölésére 

szolgál egyes társadalmi osoportok helyzetének jellemzésére. 

Amig az egyik esetben elsősorban a továbbtanulás szempontjá-

ból mérlegeljük a problémát /egyenlőtlen esélyek/, addig a 

másik esetben főként a lemaradó tanulókra koncentrálunk /is-

kolai kudarcok/. De hangeulyozzuk, hogy ugyanannak a társa-

dalmi jelenségnek kétféle szemléletmódjáról van szó, a két-

fajta "hátrányos helyzet" lényegében összetartozik. Pedagó-

giai aspektusból a "hátrányos helyzet" fogalma "művelődési 

hátrányt" jelent a hozzátartozó szociális háttér fő alkotó-

elemeivel. 

Munkánk jellegénél fogva elsősorban azokra a tanulókra for- 

ditunk fokozott figyelmet, akik az általános iskola elvég-

zése szempontjából vannak hátrányos helyzetben,  akik az ala-

pozó iskola követelményeivel szemben vallanak kudarcot. 

E vonatkozásban a hátrányos helyzetis tanulók köre egy-egy 

korosztály 10-20 ó-ára is kiterjedhet. Ezt megyei adataink 

is jól prezentálják: 	 . 
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A tanévvesztés és l:emorzsolódás.8 tanév alatt  

l; oszt. "8. oszt.  
indulá- 'befe#e-
si tan,'  zési  
éve 	tanéve  

1.oszt. 8  évvel ké- 	8  év alatt az  
indulá- sóbb 'a. 8.  osz- évfolyamától le-  
si lét- tály't ered- 	maradt - tanulók.  
száma 	ményeeen  

elvég ők 	 . 	. 	
. 	

. 

   

száma  ~o-a száma `,g-a.  

1972/73• 1979/80.  6441 5422 84,2  1019 	. 15, 8  

1973/74. 1980/81.  6665 5674 85,1  991  14,9  

i974/75• 1981/82.  6923 5995 86,6  928  13,4  

1975/76. 1982/83.  6931 6135 88 ,5  796  11,5  

1976/77. 1983/84.  6661 5865 86,6  892  13,4  

A hátrányos helyzetis tanulók összetétele Kozma Tamás  

megállapításai szerint negyedrészben szellemi fejlődében  

visszamaradott,, negyedrészben cigány, fele részben pedig o-

lyan különböző összetételit„ családi és társadalmi hátterii  

gyerekek, akiknek az esetében az iskolai segítség eredményes  

lehetne, ha megfelelő időben  és módon elkezdődne.  

Az emiitett aranyszámból Jól látható, hogy a hátrányos  

helyzet problematikája igen jelentős, viszonylag nagy számu  

gyermeket .érint. De nemcsak számszerűségében tinik fontosnak  

a kérdés, hanem társadalmi következményeit tekintve is. Az  

iskolai kudarcok témaköre összefüggésben van a gazdasági nö- 
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vekedéssel, a társadalmi rétegek, az egyén óletszinvonal.ának, 

magatartásénak alakulásával. 

Melyek ezek az összefüggések? 

a./  At iskolában kudarcot  vallottak osoportja a termelésben 

jobbára mint alkalmi munkás, mint segédmunkás, igen rit-

ka esetben mint 'betanított munkás helyezkedik el v  akadá-

lyozva ezzel a gazdasági növekedést, a tudományos-•teoh-

nikai forradalom gyorsabb kibontakozását. 

b./  A hátrányos helyzetü tanulók többsége az előbb említett 

szülők gyermekeiből kerülnek ki. Ez pedig azt is jelen- 

ti, hogy ezeknek a rétegeknek folyamatos utánpótlása van 

azokból,  akik 1z iskolában kudaroot vallottak. Igy az e 

társadalmi rétegbe tartozás továbbhagyományozódik, ami a 

társadalmi mozgásfolyamatokat lassitja. 

o./ Az iskolai  kudarcokból egyéni terhek is k2incetkezhetnek. 

Ilyen  következmény mindenekelőtt az, hogy az egyéni  mo- 

bilitás megnehezül, sőt  csaknem lehetetlenné vilik. 

Ugyanis mindenfajta szakmai elíSr. ehaladás záloga az,' hogy 

az  illetó az iskolai lemradá.'sá.t bepótolja. Iia viszont 

erre kliptelen,'alig vagy creak  igen nehezen tud bekap- 

orsolódni ' olyan-csoportba, amely ezámárá pozitiv viszo - 

nyitási alap lenne. 	' 

Igy' az is kólai kudarc, ha ' ide j é'ben helyrehozni nem Si-

kerül, sl kiemelkedésnek még az esélyeit is egyre inkább 

csökkenti. 



Az iskolai kudarcok főként az alacsonyabb szintit - alap-

vetően hátránymeghatározó - családi környezet által de- 

terminált indulási fejlettség szinvonalában /indulási 

hátrányban/, a müvelődós iránti motiváltság fejletlen-

sógóben gyökereznek. Indulási hátrány alatt a tudás- és 

iilmeretbeni hiányokat, a nyelvi kommunikációs képessé-

gel  alacsony szintjét, a gondolkodási- absztrahálási ké- 

pességek elmaradottaó.gát és a szociális magatartás fej-

letlenségét értjük. 

A hátrányos helyzettel foglalkozó jelentős szakiroda-

lom szerint a müvelődósi hátrányt nálunk, Magyarországon is 

társadalmi okok határozzák meg: a osaládok társadalmi réte-

genként eltérő órtékorientáoiói, a települős-strukturából 

adódó egyenlőtlenségek, az iskolai nevelés hatékonyságát 

meghatározó külső ós belső tényezők. Igy a  hátrányok ás azok 

ujratermelódósének leküzdésére az iskola önmagában nem képes. 

Mivel a müveládési hátrány nem redukálható csupán a tanulá-

si lehetőségekhez való egyenlőtlen viszonyra, ezért osak köz-

oktatási intézkedésekkel nem akadályozható meg a hátrányfel-

halmozódás. Ez nem jelenti azt, hogy az iskolának, a közmü- 

velődósi intézményeknek nem kell fokozniuk ezirányu tevékeny-

ségüket. 

Ismeretesek azok a segitő stratégiák, melyekkel igye-

keznek feloldani a miivelődési hátrányt évtizedek óta. Nem be-

osüljük le azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a pedagógusok 



tesznek, de ezek vagy nem elégségesek, vagy nem elég haté-

konyak. Ennek okai több szálon keresendők, melyek feltárása 

magában is elégséges lenne egy tanulmány készitéséhez. Nem 

tartjuk ezt most, feladatunknak, osupán annyit jegyzünk meg, 

hogy  az okok között a mai iskolarendszer /a maga szervezeté- 

vel, hagyományaival stb/ is komoly szerepet játszik. 

Olyan nevelési rendszerben kell tehát gondolkodnunk, 

amely a hagy'omány'os iskölénál több lehetőséget biztosit a 

személyiség fejlesztésére, több módot és alkalmat teremt a 

tehetséggondozásra, a müveládési hátrányok kompenzálására is. 

Mindezt igy  fogalmazza meg az MSZMP KB 1982. április 7-i ál- 

lá,sfoglalása: "Iskolarendszerünk fejlesztésének egyik fontos 

feladata azoknak a szervezeti fórmáknak és pedagógiai megol- 

dásoknak a megteremtése, amelyek segiteni tudják a hátrányok 

hatékony enyhitését, egyszeremint a'tehetségek szélesebb a-

lapu kiválasztását, majd gyors és eredményes kifejlesztését." 17 ' 

Ugy véljük, hogy a komplex müvelódési intézmények sa-

játos funkcionális lehetőségeinél fogva alkalmasak az ered- 

mónyese'bb tehetséggondozásra, a  müveládési hátrányok foko- 

zottább kompenzálására. Olyan intézmények ezek, amelyek a 

17. Az állami oktatásról szóló 1972. Julius 15-i központi 

bizottsági határozat végrehajtásának tapasztalatai és 
a közoktatás további fejlesztésének irányelvei. 

Kossuth Könyvkiadó, 1982. 40.o. 
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nevelés, a müvelődés és a  legkiulönf ó1ébb szabadidős tevékeny-

ségek összefüggéseiben valósitják meg a kommunista nevelés 

céljait. Éppen ezért ez az intózmén.yforma az emberi alkotó-

erő kibontakozásának, az egyén hajlamainak ős érdeklődésének 

Jobban megfelelő tevékenységek terévé váiik, 
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III. A KOMPLEX INTÉZMÉNYEKRŐL 

1./ Az általános művelődési központok kialakulásának rövid 
	•■•1110•111••■■• 

áttekintése 

Hazánkban a közművelődés és a közoktatás kapcsolatá-

nak történelmi  előzményei vannak. A kölcsönhatás kimutatha-

tó a művelődés tartalmában, szervezetében és módszereiben is. 

Lényeges tendencia, hogy az iskolán kiviili művelődés másodla-

gos szerepe fokozatosan alakul az egyenértéküség iránya felé. 

A felszábadulás óta az iskolai és az iskolán kívüli 

művelődés uj tipusu kapcsolatának értékes elemei: a nevelési 

célok mindinkább megnyilvánuló azonossága, személyek, intéz-

mények kölcsönös kezdeményezései. Mégis ez a kapcsolat a kon-

oepoionális együttmüködés helyett gyakran esetleges, mozaik 

szerű. Mindkét oldalon találunk indokolatlan fenntartásokat, 

elzárkózást. 

Az uj tipusu , pozitív egyűttmiiködós tulajdonképpen az utóbbi 

másfél évtizedben bontakozott ki az oktatási és a közművelő-

dési intézmények között. 

Ebben az együttmüködésben az iskola, a müvelődési ház /ott-

hon/, á könyvtár , esetleg óvoda vagy sportintézmény integrá- 
• 

lódótt, s alkotott egy uj szervezeti egységet. Kezdetben a 
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"komplex intézmény'! vagy "nOvelési központ/ 0  később az "ál-

talános müvelődési'központ" nevet viselte. 

Célja  és feladata, hogy a telepfilés. /vagy településrész/ e- 

gyetlen müveládés.i intézményeként azokat az alapfoku l  egy--

másraépülő közoktatási és közmüvelődési funkoiókatvsalósitsa 

meg, amelyek a település vagy településrész alapellátásához 

szükségesek.. 

Mindezt az adott környezet összpontosult szellemi erőinek 

helyes koordinálásával, a koncentrált anyagi eszközök -oél,-

szerü , gazdaságos felhasználásával kívánja megoldana. . 

Ahhoz, hogy az egytittmüködés logikáját megértsük, 

látnunk kell, hogy a két intézményrendszer a szocialista 

társadalom kialakitása során azonos célok szolgálatában áll. 

Mindkettő az emberek szocialista tudatának, magatartásának 

fejlesztésére, korszerit /általános és speciális/ müveltségé-

nek szélesitésére törekszik. 

A közös oélok megközelitése - az egyLittmüködós után is  - sa-

játos módon, sajátos eszközökkel és sajátos közegben törté-

nik. Ennek konzekveno :iáit is fokozottan figyelembe  kell van-

ni. 

Maga az összevonás nem egyszeri időbeni egymásutániság. Az 

iskolás évek alatt alapozódik meg a permanens miivelődés igé-

nyes, válik szokássá az iskolán kívüli kulturális lehetőségek 

felhasználása. Ugyanakkor a felnőttek /a szülők/ nevelése 

révéin is erősödik a közoktatás-közmüvelődés oé].kitüzéseinek 

megértése, aktív támogatása. 
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Az együttmükidést többségében a gyor•a gazdasági- tár-

sadalmi változások, illetőleg az azokra történő megfelelő 

reagálások szüks&gszerüségének felismerése okozta. /Ezekről  

az előző  fejezetben  szóltunk. / Megjegyezzük, hogy akadtak 

olyan összevonások is, amelyeket a kényszerűség szült arra, 

hogy a közművelődési intézmények ezen a módon lábaljanak ki 

válságos helyzetükből. Ezek a koncepciónélküli, elhamarko-

dott összevonások életképtelennek 'bizonyultak, és sokat ár-

tottak a komplés intézményék mozgalmának. 

Az ujtipusu együttmükidés gondolata hazánkban az 1960- 

as évek második felében vetődött fel, igy az 1968. Julius  

16-20. között Budapesten megrendezett Nemzetközi Szakértői 

Értekezleten is fő témaként került napirendre. A szakértők .  

tanácskozása az alábbiakat javasolta a művelődési intézmé-

nyek kapcsolatainak fejlesztésére: "Ki kell dolgozni a kap-

csolatot a növelődési bázisók ás más • kulturális intézmények 

/...könyvtárak, iskolák.../ között, nemosak a közös tevékeny 

sig összehangolásában, hanem a kölcsönös kiegészitőmunka cél- 

jából is
,a18.  

Az uj programot - belső elgondolások, külföldi tapasz-

talatok hatására - épitészeti téren hirdették meg 1969-ben. 

18, Nemzetközi Szakértői Értekezlet a művelődési köz ontok 
fejlesztéséről. Budapest, 1968. Julius  16-20. 

Művelődési Minisztérium Közmüvelődézi Főosztály, 

Magyar UNESCO Bizottság, 1968. 
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Jeney Lajos munkájából/19/. megismerhetjük azt az iskola 

épitdsi kutatást, amelyet az Épitésügy1. és Városfejlesztési 

Minisztérium megbízásából épitészekbőa. 6e pedagógusokból 

álló munkaközösség végzett. A kutatócsoport megállapitása 

szerint a jövő iskolája nagyfoku nyitottsággal vállalja ma-

gára a település , a lakókörzet egyetemes kulturális 'bázisá-

nak szerepeit. 

Mi volt a helyzet eddig? Mikor, mire volt pénz, épit- 

keztek. Szétszórtan, vegyes tervek alapján épült az iskola, 

a müvelődési ház, a könyvtár, a tornaterem, a sportpálya, stb. 

Ezen épületekben helyet foglaló intézmények egymástól függet- 

lenül , gazdaságtalanul miiködtek. Szakmai irányitásuk koordi-

nálatlan, kihasználtságuk alacsony 	volt. 

Az épitészek által meghirdetett program lényege, hogy 

többféle hasznositásu, bármikor bővithető településközpontot 

hozzanak létre. /Tapasztalataink szerint sajnos még ma sem 

igy építkeznek, nem ilyen elgondolás alapján telepitenek 

oktatási-müvelődési intézményeket./ 

A  nagymegmozdulást a már említett és idézett 1902. 

és 1974. évi MSZMP KB határozatai eredményezték, melyek a 

tartalmi /pedagógiai/ oélu kapcsolatteremtés szükségességén 

19. Jeney Lajos:  Kutatási jelentés = Magyar 1pitómüvészet 

1969. 3.sz. 
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tul bizonyos távlati épitéézeti konoepoiókban való gondolko-

dásra is felhivták a figyelmet: "Az intézményeket ugy kell 

fejleszteni, vagy átalakitani, hogy minél nagyobb tömegek 

részére biztositsák' a közösségi élet, a müvelődés, a folya-

matos önnzüvelődis feltételeit. A fe jlesztés'ben a meglévő a-

dottságok mérlegelésével lehetőleg komplex intézmények /könyv-

tár, müvelódéei ház, iskola, filmszinház, sportléteeitmény 

együttesének/ létrehozása legyen a fő cél. "20. 

Az 1974-es közművelődési párthatározat azért is jelen-

tős, mert hatására megyei, országos felmérések készültek a mű-

velődési otthonok személyi, tárgyi ellátottságáról, az épüle-

tek állagáról, felszereltségéről, praktikusságáról. Ezek a 

felmérések nem tul Jó képet mutattak. Ez tiinik ki pl. Vaikó 

Éva irásából is, aki a Heves megyei helyzetet vette elemzés 

alá Zay Béla mérési adatai alapján. 21' 

Ugyanebben az évben a Magyar Épitők Szövetsége tanács-

kozást kiivott össze, ahol épitészeken kívül pedagógusok, nép-

müvelók, könyvtárosok és államigazgatási szakemberek is részt-

vettek. Ez volt az első jelentős társadalmi megmozdulás, mely 

20. A közmüvelődés helyzete és fejlesztésének feladatai. 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1974. mároius 19-20-i ülésé-

nek napirendi pontja. 

21. Vaikó Éva: Kisérlet egy komplex müvelődési intézmény 

létrehozására = Pedagógiai Szemle, 1981. 2. az. 134.0. 
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gazdaságosság, pedagógiai-miivelódési jogosság alapján hangot 

adott a komplex művelődési intézmények létesitésének. 

A 70-es évek első felében megindultak tehát az integ-

rációs kisérletek. Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Somogy, Szol-

nok, Pest megyékben nem á:s kis számban jöttek létre un. 

"nevelési központ"-ók. A kisérletek é.ltalában az 1000-5000 

lakosu településeken indultak meg az általános iskola, a 

velődési ház /vagy klubkönyvtár/, a könyvtár összevonásával 

ugy, hogy az iskola kapta a vezető szerepet, az lett a köz-

pont. 

Az együttmüködés'ben próbálkozások történtek egységés igazga.---

tá:si szervezet /közös vezető, közös munkaterv, közös testii--

let, közös nyilvántartás stb/, egységes gazdálkodás, épité-

szeti összekapcsolás megvalósitására. Ez a kisőrlet tehát 

olyanféle közoktatási és közmüvelőáési együttiaüködésnek a 

létrehozása, amely nem szokványos együttműködés osupán, ha-

nem tervszerii g  mélyebb tartalmu integráció, az egész müve-

ládésügy egy oentruzaból történő irányitása. 

Az első időszak tapasztalatai - különösen a pedagó-

giai munkára vonatkozóan •. többségükben pozitivak voltak. 

Ennek  is 'betudható, hogy egyre több lett azoknak a kistele-

pilléseknek a száma, melyek erőfeszitéseket tettek az un. 

"nevelési közppntok" létrehozására. 

1977 jelentős állomás az ogyüttmiiködés törtérzetében. A ha= 

zai és külföldi tapasztalatok alapján a Kulturális Ninisz- 



~ 32  

tériurha az Oktatási Minisztériummal közösen irányelveket a-

dott ki a kistelepülések kulturális ellátásának javitására,  

és komplex rüü velődési intézményék létesitésére. Jelentősé-

gét nemcsak az adja, hogy hivatalos állásfoglalásként első  

olyan dokumentum, mely  a komplex intézményekkel foglalkozik, 

hanem az is, hogy átfogó tartalmában sok fogódzót ad az ilyen  

intézményt müködtetők ,  és létrehozni akaróm szómára.  

Részletesen indokolja a komplex intézmények létesitésének 

szükségességét, meghatározza fogalmát, leirja az épitéséro 

alkalmas teleplilések körét, taglalja funkcióit és követelmé-

nyeit ugy, hogy ezzel nagyban hozzájárul a mozgalom további 

erősödéséhez, a meglévő intézmények jobb funkoionálásához. 

Ugyanebben az évben az  ON és a  NM által alapitott un.  

Tárcaközi Bizottság felhívást adott közre, mely alapján in-

tegrációban már részt vevő és tudatos fejlődési programot  

megvalósitani akaró intézmények jelentkezését várták.  

A felhivásra több, mint 70 intézmény jelentkezett.  

Igy' került sor /ennek a 70 intézménynek a kezdeményezésére/  

egy országos tanácskozásra Péosett. Ez volt a komplex müve-  

lődési .intézmények /un. "nevelési központok"/ első országos  

tanácskozása.  

Az ülésen'elhangzott'sok-sok szakmai tapasztalat mellett szer-

vezeti kérdésekről iá többen szóltak. Amig a résztvevők vala-

mennyien örömmel üdvözölték az 1977-es  irányelvet - elsősor-

ban mi'it  szakmai iránymutatást - addig gondjaiknak is hangot  

adtak.  
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A legtöbben a komplex intézmények vezetésének, létesitésének, 

uunkaügyi,, pénzügyi vonatkozásu jogi szabályozását hiányolták. 

A központi  intézkedés ugyan elég sokáig váratott magára, de 

végül 1981-ben megjelent  a 119/1981. /MK.13. / MM sz. utasitás 

a tanácsok által fenntartott óvodák, egyes alsófoku nevelé-: 

si-oktatási és közművelődési intézmények,. valamint a sport- 

intézmények szervezeti összevonásáról. 

A szabályozás sok hiányt pótolt, de legalább annyi kérdés 

nyitott maradt. /Ezekről a későbbiekben szólunk./ 

Ezt követően a MUvelődési Minisztérium és az MSZMP KB  Agitá-

ciós és Propaganda Osztálya álládtt foglalt abban, hogy a 70 

intézmény közül emeljenek ki néhányat, és megfelelő módszer-

tani támogatás mellett vizsgálják meg, hogy valóban képesek-e 

komplexen többet adni, mint hagyományosan. 

Igy került sor 20 intézmény kiválasztására. A kiválasztás 

szempontjai, hogy különböző nagysságrendii, különböző jelle ti, 

s általában heterogének legyenek a települések. Van olyan 

közöttük, ahol külön e oélra épült uj létesitmény°ben funk-

cionál az intézmény /Pécs, Debrecen; ahol szakaszolással, 

folyamatosan épül és funkcionál a létesitmény "epei, 1979. 

I. szakasz, 1984. II. szakasz, 1986-87. III.szakasz./; ame-

lyik rekonstrukciós épitkezéssel bővített intézmény /Bese-

nyőtelek/, és ahol a régi épületek együttesét működtetik 

funkcionálisan együtt. Településszerkezet szempontjából is 

heterogének, nagyságrendjük is változatos. Vannak közöttük 

településrészek, önálló teleplilések és közös tanáosu köz- 
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oéget ia. /Pi.: Baranya negyei Dobszán 3 tárakösség intogrel-

ciója jött létre./ 

Gasdálkódási kérdésekben sem egyöntetilek. Tengelice kösségben 

pl. megszüntették /PM engeddllyel/ a fo1yó1ás költség-

helyet, Sarudon podia nines önálló költaégvetés, a pénzügYi 

irányitáat a tamdco 

A hatókör kérdésében is különbözőségek vannak. 

Az igazgatásnak, vezetésnek 3 fő tipusával találkozhatunt. 

Több, mint 10 helyen as általános iskola igangatója az össze-

vont intézm6ny . vezet6je, akineft ottatási ős közmüvelődési 

helyettesei vannak. Bárom helyen a két területet egyvemető 

látja el, nig pl. Sarudon a három pedagógiai irányitási te-

rületet sajátos módon alatitották la. 22 " 

l!legiallaPithatjuk, hogy a tülönböz0ségek jól repremen-

tálját jelenleg az orozágban nilködő több mint 200 konplex 

intézményt, melyeknek a 119/1901. M.számu utaSiteto óta "61- 

talánoo müvelEidési központ" Aim*/ a nek, &Mbar pl. Pécoett 

megta=tották a "nevelési központ" elnevezést. 

Jelenleg tehát a 20 kiemeit intézménnyel 209 ámk niiködi V. ha-

oemikban, 	szánUtt egyre szaPorodik. Amig 1982 végén 110, 1903- 

ban. riA7,  166, addig 1904 atroiurdiban 190 fölött, 1904 végén 

22. Sarud dokumentumok -  II.  /1976.77./ Budapest. Népmü-
velési Intézet. 1970. 
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pedig • 209 a számuk. 

Ami megyénket . /Szolnok megye/ illeti, sajnos nem vagyunk a 

20 kiemelt ámk között, bár a 70-es évek elején Szolnok megye 

is.azok'között volt, ahol jelentős számban jöttek létre "ne-

velési', központok", komplex intézmények. Többek között Tisza- 

roff on, Kétpón, Tiszatenyőn, Tiszapüspökiben, Besenyszigön, 

J'ásziadányban indultak ilyen próbálkozások azért is, hogy 3 

év elteltével meiknól több általánositható /majd adaptálható/ 

tapasztalat gyüljön össze. 

A járásonként egymástól is  eléggé elszigetelt integ.. 

rációs kisérleteket a megyei vezetés nem tartotta kellően 

kézben, tapasztalatoserére, konzultáoióra alig nyilott lehe-

tőség. Közben a közigazgatás átszervezése' miatt a még meglé-

vő járásokon 'belüli kaposolatok jelentős része is megszakadt. 

A kisérletek abbamaradtak, több helyütt felbomlott az integ-

ráció. Kevés településen osinálták végig a három évet, és a 

tapasztalatok megyei összegezésére már nem került sor. Igy 

az egész mozgalom végképp ellaposodott, teljesen  szétesett. 

A hetvenes évek végén, a 80-as évek elején néhány ösz-

szevonás jelezte,, hogy ujra megindult a szerveződés, amely-

nek kapcsán ma megyénkben 13 émk működik. Többségük ma még 

csupán a szervezeti integráción jutott tul. 

Talán Tiezaburá - ahol' biztató kezdeményezések indultak - 

zárkózik föl az országos szinthez. 
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A megyében tehát alacsony szinten áll az integráoió, melynek 

okait az alábbiakban látjuk: 

a./ Nem alakulnak uj ámk-k kellő számban: 

- Nincs megalapozott törekvős komplex intézmények létre-

hozására. 

- A jelenlegi gazdasági helyzet nem kedvező uj létesit-

mények, esetleg nagyobb felujitások, átalakitások ki-

vitelezéséhez sem. 

b./ A meglévők sem funkcionálnak az elvárásoknak megfelelően: 

- Több összevonás történt 'bizonyos "praktikus" szemlé-

letből /demogárfiai hullám levezetése, tanteremgon-

dok megoldása, a 80-as évek nem minden esetben meg-

alapozott "körzetesitéseinek" következtében elvesz-

tett önállóság visszaszerzése/. 

- Több helyen nem konzekvensen jártak el, nem koncep-

cionálisan képzelték el az összevonást. 

A közmiivelódési oldalról hiányzik a szakemberállomány, 

amely az integrációban partnere lehetne a közoktatás 

dolgozóinak. 

Az összevonás következtében a közművelődési munka 

szinvonala visszaesett. 

- Sem a közművelődés dolgozói, sem a pedagógusok nem 

kapcsolódnak' be kellően a "másik" terület munkájába. 
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- A könyvtár, miüvelódési ház, az iskola az összevo-

nás ellenére is elhatárolódik egymástól, nem jött 

létre közöttük a tartalmi integráció. 

2./ Tapasztalatok23' 

Az általános müvelődési központok /nevelési közpon-

tok/ több mint egy évtizedes miiködésük folytán számos épi-

tészeti, jogi, pedagógiai /tartalmi-módszertani-formai/ kér-

désre adtak választ, bár nyitott kérdések még ma is vannak. 

Ilyen vitatott kérdés: mi legyen az uj intézmény neve. Igaz, 

a 119-es utasitás egyértelműen ámk-nak nevezi az integráció 

folytán létrejövő uj intézményt, de ma is használatos még a 

"nevelési központ", a "komplex intézmény",, a "közoktatási-

közmiivelődési intézmény" elnevezés.  

Mi a magunk részéről meddő vitának tartjuk ezt a nagyon is 

formai kérdést, mert sok hasznos tevékenységet akadályoz. 

/Véleményünk szerint legtalálóbb elnevezés: a "nevelési köz-

pont"./ 

Az sem lezárt kérdés még, hogy az integrációban ki 

veszithet. Akik fölvetik a kérdést, a negatívumok felöl kö- 

23. Az elemzéshez felhasználtuk Eszik Zoltán: .ÁMK.Magyar-

országon 1981-84. Népmüvelési Intézet, 1985. művét is. 



- 38 - 

zelitenek, ugy ölik át az integrációt, mintha valakinek fel-

tétlenül vesziteni kellene. Sajátos gondolkodásmódjukban 

megkerülik a leglogikusáb'b, legelőrevivőbb pontokat: mik a- 

zok, amikben töb'bek lehetünk. 

Féltételezhető, hogy akik ezeket a kérdéseket megfogalmazzák, 

nem ok nélkül teszik. Bizonyára sok negatív élményük van, a-

mely egy elhamarkodott, helytelenül értelmezett , rosszul meg-

valósitott integrációból táplálkozik. 

A harmadik vitatéma ma már nyugvópontra került. A kér-

dés az volt, hogy az uj intézménytipus létezhet-e már meglé-

vő épületekben, vagy csak akkor jöhet létre, ha uj épülete-

ket építenek. 

A gyakorlat igazolta /az általános müvelődósi központok ki-

alakulásánál szóltunk róla/, hogy uj-, folyamatosan épülő, 

rekonstrukciós épitkezéssel bővitett létesitményben, régi 

épületek együttesében is jól miiködhet az uj intézmény, ha a 

berendezése, felszerelése megfelel a többfunkciós használat-

nak. 

A vezetésnek több típusa alakult ki a gyakorlatban. 

A .  legtöbb helyen az általános iskola igazgatója az uj intéz-

ményvezetője, akinek általános és közmuveládósi helyette-

sei vannak. 

Olyan. igazgatás is létezik, ahol csak általános helyettes e . 

van az igazgatónak. Itt az igazgató a közmüveládési tevé-

kenység közvetlen irányítója. 
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E vezetési módiik mellett sajátos, az adott intézmény.  

re jellemző megoldásokkal is próbálkoznak. /Pi. Sarud, Ti-

eza:bura./ Az elsó tipus szervezeti felállását i éljük leg-

jobbnak, de hátránya a másik két .tipussal szemben, hogy a 

közmiivelődési igazgatóhelyettesre aránytalanul nagy terhek 

nehezednek. /Ezt kis'rleti .idószakunkban mi is .  tapasztaltuk./ 

Az együttmiiködés megvalósulása, során un. nevelő-mii-

velő testületek formálódtak, melyekben sokféle munkamegosz-

tással az egyes szakterületek a leghozzáértőbbek kezébe ke- 

rültek. A könyvtárosok és népmüvelók által a közoktatási te-

rület, a pedagógusok által pedig a közmivelódósi terület 

nyert óraékes, segítséget. 

Sajnos ez a kép nem általános, ugyanis kialakulását a képe-

sítési követelmények hiánya, a munkaköröket meghatározó jog-

szabá.lyok kötöttségei akadályozzák. 
4.  

További munkajogi probléma, hogy a népmüvelók, a könyv- 

tárosok nem kerülhetnek pedagógus besorolásba, más a munka-

időnormájuk, nem azonos mértékü a szabadságuk, helyettesi- 

tésiik nehezen oldható meg, pedig mind a pedagógusok, mind 

ók egy intézményben dolgoznak. 

24. Papp Margit; Az integráció és akadályai = Népmüvelés, 

1978. 6.sz. 
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Nem megoldott az általános mi,bvelődési közponi: • álta,= 
lán.os-• óa sza.kSebi3gyeletónek kórdóae semi mivel az ott fo-

lyó untát három külijnfélQ, más-más 'elvek alr-a.pján szorve-  

ze tt foli;igyeleti rendszer /általános-, soak- ós mnd.szorta.-  

ni felügyelet/ irányitja, ellenőrzi.  
Ugyaa3.asat •gosa.d 'a szakmai r  módszertani gondozás ós a i:o-  
váhlokópzbs' megoldása, öoazehangolása is.  

" A gazdálkodási kérdések minden intézménynek gondot  
okoznak valamilyen f ormó.ban. " 25' Van,  ahol külön költe ágvo-  

tás alapján gazdálkodnak, másutt raegsziintették a folyószám-

lás i>öZtsóghelynt, s előfordul olyan is' hogy nines önál-

ló költségvetőse a komplex intóamánynek, hanem a pénzügyi  
irányitás t a  tanács vógzi.  

Ak áuraaioly -?k megoldást nbomLit, egyik son erSsiti an  
amugy is nehezen egsrségesifl ő szervezetet, az önálló veze-  

tői szerepet. Nogjagyezziik, hogy esettanulmányunkban al is  

ugy tapasztaltuk, hogy ezen a területen vannak a legnehe-

zebben megoldható ellentmondások, melyek hosszabb távon  

alááshatják az együttmill'ccidést.  

Ilyen Gondok még: a jelentős jövedelemkillör.afoség a pedagó- 

gusok ős a közmii,velődési dolgozók  között .,  a t:özmilvelődósi  

dolgozók nem kaphatnak illetmónyföldet, tulárájazk non fi- 

2~ .- Bszik Zoltán: Komplex mi%vel'ácdési isitózmónyek = Magyar  
Pedagógia, 1981. 2.6z.  
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zetett, a pedagógus bérrendezés rájuk nem vonatkoz4, 

leti 'pótlókban .nern. részesülnek. 

Az is ellent oa9.dáso3, .hogy mig am  isLcol°abon a szá.kt:c3rvezeb 

tő óradija egyenlő tulóradijával, addig ezért a tevékeny- 

ségórt a mi.ivelődEsi intézményben magasabb összeg is fizet- 

hető.  . 

Mindezoh loEr<atetlenné, teszik az egységes gazdálkodást, ezen 

belül az egységes bérgazdálkodást. 

,A, pedagógiai - közmüvol.ődési módszerekre,' a tartal- 

mi aaunkara.ra Vonatkozó tapasztalataink uzérint történtek jó 

kezdeményezések. Lttaló:bais, jellemmő a szaktantermi' roradszer, 

az alapf oia`u , könyvtérhaoználat, a szervezett szabadidőtöltés, 

a müvelődési anyag bővül:éso. 

A legtöbb  jól mi.ikcidő általános mrixvelődési központban 

jelentős  szerepet vállal a könyvtár. Drre . elsősorcban azért  

van  ezükség, 'ftert az  oktatás  minden  tárgyban egyre  inkább 

az 	folyamatos isrfleretozervés kialakitandó képességét 

hangsulyozza. 

Az alsótagoZatos  szakórák  közÜl a Ma:gyár nyéiv- és irodalom  

tantárgyi kövétélMényei a  tokozatoasé.g elvének megfelelően 

állitják fel a könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat,, önál- 

ló könyvvála-sztás kiivetelMényét.  	. 

A felső  tagozatban az irodalom tantárgyon 'be lixl követelmény 

a 'befogadás és kifejezés képességének együttes feal:esztése, 
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illetve a könyvtár használatának képessége. Az ámk könyv- 

tárak zömében mindez megfelelően történik, igy jelentősen 

növekszik a könyvtárhasználati órák, a könyvtárban megtar-

tott szakórák száma is, melyek nem szűkülnek le csak az i-

rodalom tantárgyra. 

A tanórán kívüli nevelés lehetőségeinek kihasználá-

sában is szép eredményei vannak az ámk-nak. A különböző te- 

vékenységek közötti választás lehetőséget nyujt szakkörök , . 

klubok, más kisosoportos foglalkozások, valamint a könyvtár 

munkájába történő bekaposolódásra, ahol a könyvtár az egyé-

ni felkészülés, tájékozódás, zenehallgatás,- kutatómunka meg-

valósulását segíti. S mivel a könyvtárlátogatás, illetve a 

különböző programokon való részvétel egyéni indittatásu, 

igy  lehetőség nyilak az egyéni foglalkozásra is, ami vagy 

tehetséggondozás, vagy felzárkóztatás, kompenzálás. Igy a 

könyvtár elindithat, kialakithat egy személyiségfejlesztő 

programot.  

Az iskolai élet - az ujszerü törekvések eredménye-

képpen egyre inkább megujul, otthonosabbá válik,. s uj 

formával, tartalommal gazdagodik a napközi is. Általában 

jellemzővé válik a tartalmi megujulás. Ebben látjuk az in-

tegráoió egyik lényeges eredményét. 

A felnőttek nevelésóvel,, közművelődésével kapcsola-

tosan adósságai vannak még az ámk-nak. Eszik Zoltán igy ir 
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• 

erről: "A komplex intézmények igazgatóinak'tanáoskozásán 

tartott beszámolókban sulyos aránytalanságokat tapasztal-

tunk. Amig a gyerekek órán kívüli nevelésének gazdag tár-

házát sorolták fel, addig a felnőttek körében végzett  mun.- 

kára utaló információkat bizony osak hellyel-közzel talál-

t k. "26. 

26. Eszik Zoltán: Komplex művelődési intézmények = Magyar 

Pedagógia., 1981. 2.sz. 
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IV. A KÖZOKTATÁS ÉS KÖZMÖVELŐDÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK GYAKORLATA 

/Esettanulmány/ 

1. / Előzmények 

Az iskolai és az iskolán kivixli müvelódés kaposola-

tainak a neveléstörténetben évszázados hagyományai vannak.  

Differenciált, önálló hálózatrendszerük az adott gazdasági, 

társadalmi viszonyok között különböző eszmei inditékkal, in-

tenzitással, eredményességgel kapcsolódott egymáshoz. 

A neveléstörténet írásos emlékei között számos almé-. 

lati szakiró l  gyakorló pedagógus veti fel és építi be peda-  

gógiai elveibe az iskolán kívüli nevelés szintereit, lehető-

ségeit. Közülük néhányat emlitve: 

%%.Spencer az általa oktatott öt cselekvési mőd között emli-

ti a szabadidőt kitöltő cselekvésmódokat /milvészetek, zene, 

irodalom, festészet stb/. 

J.Dewey a herbarti iskolát élesen 'bírálva hangsulyozza az 

iskola felelősségét és szerepét az iskolán kivüli nevelés 

szervezetté tételéért, hatásainak megszüréséért és felhasz-

nálásáért. 
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Kemény Gábor a' "Demokratikus iskolareform" o. munkájában 

az iskolai szervezeteken belül hangsulyozottan emliti a fel- 

vidéki és erdélyi önképzőköröket. 

A szovjet pedagógusok közül Makarenko klubmozgalma, szakkö-

ri elmélete és gyakorlata, az  iskolán kívüli nevelés - ok-

tatás szervezése és konoepoiója gazdagította a kérdéskört. 

Pestalozzi, Krupszkája, Tessedik Sámuel, Nagy László peda-

gógiájában is fellelhetők ezek a gondolatok. 

Számos példát lehetne még felsorakoztatni,,melyek sajátos 

társadalmi környezetben és nyilvánvalóan más oélokkal emlí-

tik az iskolán kivüli nevelést. 

A témánk szerinti integráció kezdete hazánkban is 

1970-es évek elejére tehető. Ennek a mozgalomnak részeként 

Tiszapüspökiben is létrejött az együttműködés. 

Létrehozását az alábbiak indokolták: 

A,gazdasági-társadalmi változások, illetve az azokra 

történő megfelelő reagálások sziikségszerüségének fel-

ismerése. 

A település kulturális alapellátásának összehangolása, 

szinvonalának emelése. 

A lakóhely szellemi erőinek koncentrálása, a közokta- 

tási; közmüvelódési munka hatékonyságának emelése. 

-. A kulturális ágazat anyagi eszközeinek, erőforrásai-

nak gazdaságos felhasználása. 



An int6z.nények. /&li;alá-rn.oa iskola, uafivel'ádéoi hán',  

községi könyVtár/ szakmai összevonásút, az iskolában a köz-  

yad)ivolődósi igazgatóhelyettes 'ioeá,llitáSá.t a Iiözségi Tanács  

Végrehajtó Oiaottsaga hagyta jóvá "A Tiszapiispvki község-

ben folyó közoktatási, közmilvelődíasai munka koordir1416o6-  

ról" oimi eláterjeostEaa alapján. /1.sz. melléklet./  

Ennek értelmében 1973.  január 1-től 1975 . deoember 31-ig  

tartott  dm a kisérlet, amelyet a következőkben kiv%..+~ur3.k be-  

oatatni.  

2./ Ielyzetkép a kapcsolatteremtés előtt  

Gazdasági, táxsadalc ►i, icözigazqatá.si háttér  

Tismapüapöki Szolnok megyében, a 4-es fő közlekedé-

si utvonaaltól 5 km-re, Törökszentmiklóstól 10 km-re alY-ra,  

Szolnoktól 20 km-re X-re, a  Tisza bal partján fekszik.  

Árpád-kori telepfilés. A történelem folyamán Dohfa nem ját-

szott döntő szerepet az ország gazdasági, politikai életé-  

ben. Tamőgazdasagi jellega község, ipari lótesitraénye nincs.  

Lakóinak száma: 2164 fő.  

Az aktiv keresők szAmn  030, ebből termelőszövetkezeti tag  

215 fő. A többi 665 dolgozó naponként ingázik Törökszent-

r ikósra, vagy Szolnkt ra.  

Jelentős a naponként bejáró tanulók száma :fis, ragi 50-60  

főre tehető. 	 . 

ti 
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A községi tansies területfejlesztési és községpoliti-

kai feladatait  eredményesen látja  el. A tanácsi intézmények 

fenntartásáról és fejlesztéséről felelősséggel gondoskodik.. 

A községben nriiköd.íi,, a községen nem tanácsi szervek-

kel is jó a kapo.solata. A községpolitikai  feladatok megol-

dását a lakosság társadalmi összefogással segiti.. 

A tömegszervezétek tevékenysége változaton képet mu- 

tat. - 

A község egészségügyi ellátását 1 fő körzeti orvos, 1 tŐ vé-

dőözi,; 1 fő házi betegápoló biztosit ja.' 

A község vil.lamositása teljes, közmüves ivóvizella- 

tottsága biztositott. 

b. / A közoktatás és a közmiivelödós helyzete  

A községi tanács fenntartásában általános iskola, ó-

voda, ntüvelődési há.z és községi könyvtár működik. 

Az általános iskola 8 tanulóosoportjénak létszáma 240 fis volt 

/25 %-ban cigány/. A gyermekek elhelyezésére 5 tanterem, 1 

tanműhely, 1 tankönyha állt rendelkezésre. A válta .ózás a-

ránya: '1,6 volt.  

. A tantermek, a műhely és a konyha 3 épiiletegységben, 

szétszórtan helyezkedtek el.  A tanitás nem szaktantérmi 
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rendszerben folyt. 

Az iskolához tartozik még játszóudvar, sportudvar is. A  tan-

termek parkettásak voltak. Világitásuk,hagyományos lámpates-

tekkel'  fütósük szenes kályhákkal történt. , 	 . 

Az oktatást sogi.tő berendezések'  felszerelések, megfelelőek 

voltak. Az alapfelszerelési jegyzékben ,előirt eszközök ren-

delkezésre álltak. 

A szakos ellátottság 69 2 9 %. Anak, rajz szakos neve-

lője évek óta ninos az iskolának. 

A nevelőtestület 80 %-ban stabil /10 fő/2  helybeli vagy már 

véglegesen letelepedett. A nevelők lakáshelyzete rendezett. 

Szakmai végzettségtik: 

2 fő ,középiskolai tanár 

5 fő általános iskola. tanár 

4 fő tanító 

2 fő képesitésnélküli. 

A nevelő-oktató munka javuló szinvonalu, korszerüsö 

dö. 

Az iskolára történő óvodai elákészj.tésből a cigány gyerme-

kek zöme kimaradt, az iskolai előkészítő foglalkozásokról is 

sokszor hiányoztak. Ezért különösen elsó osztálybane.:magas 

volt az évfolyesztés. Az évismétlés iskolai szinten tan- 

évenként 5-7 %-. között mozgott. 
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Dolgozók esti tagozatán az 1959/60-as tanév óta közel 

300-au szereztek általános iskolai. vógbizonyitványt. 

A községben jelentős számban élnek oigányok, igy.  -

mint feltább emiitettük - az általános iskolai létszámnak 

közel .25 %-át alkotják. A velük . s szüleikkel való törődés, 

foglalkozás komoly terheket ró a nevelőtestületre. 

/Az iskolára vonatkozó adatokat a 2. 3. 4. 5.sz. mellékle - 

tok tartalmazzák. / 

A községi könyvtőr a felszabadulás utáni években 

kezdte meg miiködósét.. A Pártszékház épületében, kb 25 m2-es 

helyiségben tevékenykedett., ahonnan 1963-ban az ujonnan é-

pult miiveládési házba költözött. Javultak a tárgyi, kölcsön-

zési körülmények, és hamarosan szüknek bizonyult a 30 m2.-41yi 

alapterület. Igy nem tudták biztositani a helyben olvasást, 

sőt később az állomány elhelyezésdvel, is gondok voltak. 

A könyvtár vezetői 1966-ig gyakran oserélődő, másod- 

állásu pedagógusok voltak, akik heti 2-3 alkalommal kölosö-

nöztek, esetenként 1-2 órában. 

1966 óta állandó vezetője van a könyvtárnak, aki közben a- 

lapfoku végzettséget szerzett. Eleinte napi 4 órában, 1973-
tól napi 8 órás munkaidőben végezte feladatait. /A könyvtér 

adatait az 5.sz. melléklet tartalmazza. / 
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A község művelődési háza  1963-ban épült, melyben 

1 nagyterem, 2 öltöző, 2 szooiális helyiség, 1 iroda, 1 kis-

terem és a könyvtárszoba kapott helyet. /Az épület iskolától 

való távolsága gyakorlatilag elhanyagolható./ 

Átadáskor uj butorzattal, berendezésekkel, felszerelésekkel 

várta vendégeit. 

Működését a helyt tanács évi 8.000.-Ft támogatással is 'biz- 

tositotta. 

Az intézménynek 3 dolgozója van, akik napi 4 órában látják 

el feladataikat. 

A ház több éven át nagy látogatottságnak örvendett, 

sok szórakoztató rendezvény szerepelt programján. Később 

munkájában egyre inkább előtérbe kerültek a müvelődésre, a 

tanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló törek-

vések. Ezidőtájt a rendezvények látogatottságában csökke-

nés mutatkozott, amiből anyagi nehézségek adódtak. /A mdve-

lődési ház adatait a 7.sz. melléklet tartalmazza./ 

Mind a könyvtár, mind a művelődési ház munkájában 

gondok mutatkoznak szakmai téren is. Okozta ezt elsősorban 

az, hogy leginkább 18-20 éves kezdő,, képesitésnéikűli fiatal 

került a művelődési ház élére, illetve a szakmai irányitást, 

segitést a tanács szakigazgatási szerve csak nehezen tudta 

kellő szinten ellátni. 
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A,ki3nyertéros, a müvelődési ház  igazgatója testületi- 

leg nem tartozott igazán sehová. 

A három intézmény közül egyik sem tartott komolyabb 

kapcsolatot a másikkal, közös rendezvényeik elvétve voltak 

csak, találkozásaik alkalomszerünk minősithető. Járták a 

maguk utját, ragaszkodva a megszokott, feloldhatatlannak 

vélt zártsághoz, s valamennyien saját tevékenységük igazá-

ban hittek csupán. 

Ilyen körülmények között fogtunk munkához, indultunk 

el egy teljesen uj, ismeretlen uton. Első lépéskánt bizonyos 

elvi, szervezési és egyéb természetű feladatokat oldottunk 

meg: kidolgoztuk a vezetés belső szerkezetét, annak szer-

vezeti funkoionálását, általános nidvelődóspolitikai elvek 

alapján meghatároztuk feladatainkat, 

3. / Az együttndiköd&s, 

a./ A vezetés szerkezete  

A vezetés sémája a következőképpen rajzolható meg: 



igazgató 	Társadalmi ve- 

zetőség 

igazgatóhelyettes /1/ 	igazgatóhelyettes /2/ 

munkaközösség . 	müvel'ád.ési ház 	könyvtáros 

vezetője 	, vezető 	. 

beosztottak 	'kieosztóttak' 

.A vezetők számát .a 2.igazgatóhelyettes 'beá.11itásá.val 

emel.tiik, amit a feladatok növekedése és jelleglik megváltozó- 

sa indokolt.. Őt az általános iskola igazgatóhelyettesére vo-

natkozó jogok illették meg., kötelességeit pedig a munkaköri 

leivása tartalmazta. /9. sz.melléklet. / 

b./ Szervezeti rmiködés  

Az iskola igazgatója egyszemély1 felelős vezetője az 

összevont intézményben folyó politikai-  pedagógiai és müve-

lődéspolitikai tevékenységnek. Összefogta, összehangolta és 

orientálta a helyettesek munkáját. Rendszeres kapcsolatot 

tartott  az intézményen belüli és kívüli politikai és társa- . 

dalmi szervezetekkel, a gazdasági és tanácsi szervek veze-

tőivel, valamint miivelődési testületeinek szakmai és egyéb 

közösségeivel. 
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Az összevont intézmény milködését az alábbi szakmai- 

politikai- társadalmi tanácsadó testületek segitették: 

munkahelyi szakszervezet 

uttörőosapat-vezetőség 

szülői munkaközösségi választmány 

társadalmi . vezetőség 	. 

szakmai munkaközösségek. . 

Az információáramlást a kéthetenkénti vezetői megbe-

szélések biztositották. 

A  művelődési  program általános elvei  

- Az uj intézmény létrehozása nem változtat azon a 

tényen, hogy a tsnkötoleskoruak nevelését - oktatását köte-

lezően el kell látnunk. Ezen belül az ellátás jobb szinvo-

nalára,.a nevelés erősitésére, az intézményi működés kor- 

szerüsitésére, alkalmazott módszereink tökéletesitésére, a 

tanulói tevékenykedtetós formáinak gazdagitására kell tőre- 

kedvünk. 	. 

- Fő feladatunknak továbbra is az alsófoku oktatást 

tekintettük, amit igyekszünk ugy végezni, hogy vele párhuza-

mosan az uj intézmény valamennyi feltételével az if jusági, 

a felnőtt, és az idős korosztály müvelődését is elősegitsiik. 
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.. A nevelési- művelődési folyamatok eddiginél oéltu-

datosabb végzése, összehangolása tegye nyitottá az intéz-

ményt egyrészt a közéletiség, másrészt pedig a szakmai mun-

ka irányában. 

d./ Feladatainkat, melyek nem ujak, hanem a meglévők közül 

a legfontosabbak kiemelése, a következőkben határoztuk meg:  

1./ A kulturális ágazaton 'belüli anyagi erőforrások oélsze-

rü összevonása. 

2./ A meglévő épületek, felszerelések, eszközök együttes 

has7nai  lata. 

3./ Az általános iskola alapozó jellegének biztositása: 

a./ A tankötelezettség eddigieknél eredményesebb tel-

jesitése, az iskolázottság emelése. 

b./ A tanulók képességeinek sokoldalu fejlesztése. 

c./ A felzárkóztatás lehetőségeinek növelése, haté- 

könyságának emelése. 

d./ A folyamatos művelődési igény, az önmüvelő képes-

ség kialakitása. Olvasóvá nevelés, a könyv, a 

könyvtár megszerettetése. 

4./ A kulturált szórakozás, a művelődés folyamatos, maga-

sabb szinten történő biztositása a fiatalok, a felnőt-

tek részére. 

/A feladatok előterjesztése az 1972. novemberi nevelési ér-

tekezleten történt, melyeket a nevelőtestület elfogadott. / 
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e./  A könyvtár ' müködósi feltételei, ' tevéken  sy óge  

Az általános iskola alapozó jellegének' biztosítását 

az anyanyelvi 'tárgyakon belül Úgy értelmeztük,- hogy az ne 

osupán az olvásás teobnikájára, az olvasott szöveg megértő- 

sére, a' szőbeli-írásbeli kifejez ikéezség fejlesztésére vonat-

kozison, hanem mindezek kapogán hatékonnyá tegyük az olvasó-

vá nevelést, megszerettessük a könyvet, ami.  egyik  fontos a- 

lapja az önállá müvelődésnek. Ebben igen fontos szerepet 

szántunk a könyvtárnak. 

Ahhoz, hogy könyvtáraink /községi, iskolai/  betölt-

hessék funkoióikat, segitsék az oivasóvá nevelést, javita-

ni kellett feltételeiken. 

A  községi  könyvtárnál 16 m2-nyi alapteriiletnövelést végez-

tünk, uj 'butorokat vásároltunk, a könyvtárosi munkaidejét na-

pi 4 órától 8 árára emeltük és megfelelő bért is biztositot-

tank számára. A könyvtár melletti klubhelyiség butorzatát is  

kioseréltük. 

A korszerüsités eredményeképpen egyrészt kellemes kö- 

rglményeket teremtettaink a kiúbhelyiségben az if jusági klub 

tagjainak is, másrészt a könyvtár nyitvatartása alatt napköz-

ben és a koraesti órákban biztositottuk a helyben való olva-

sást is. Harmadszor: megteremtettük annak a lehetőségét, 

bogy'egy-egy tanitási órát a könyvtárban, illetőleg a mellet- 
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te lévő UlUbhelyiségben zavartalan körülmények kötött tart- 

hao s tatnak meg  a nevelők. 

Az alaptertilet növelóodvel helyet'biztositottunk as iskola 

if juo&gi könyv&llotaényinak is - arai eddig helyssüke miatt 

alig-alig milködött - és éé.tköltöztottük az if jus&gi irodalmat ' 

a köcségi könyvt&rba. /123/1973. sz. Átad&s-&tvéteii jegyző-

könyv./ 

Elvittük toh&t a  könyveket  az isko1&bó1 ! Több szer-

pont mólt döntésünk helyessége collett, noha voltat, akik 

non  értettek velünk egyet. Milönösen a Törökszenti iklóo V& 

rost Könyvt&r dolgozói helytelonitettdk elhat&roz&sunkat, 

de a szolnoki Verseghy Iönyvtó.r illetékesei is rosozalóan 

azerlélt6k tevékenyodgünkot. Meg  is jegyezték, hogy Tagit Fai 

ooin&lunk, as minden, de  non pedagógiailag megfontolt tett. 

Sajnos, ők osak Tannyit vettet észre mindabból, rv11  körUlöt- 

tönk történt, hogy az iskoleibél elvittük a  könyveket. 

IYangsulyozzuk, Eti sem tudjuk elképmolni az iskol&t szépiro-

dalom, ternészettudo ényos könyvek nélkül. Faiért tettük még-

is?  

A könyvtéros személyében nagy  ezca.t-ruai gyakorlattal rendel-

kező egyén vette &t a könyveket, nig az iskolai kdnyvtéro-

sok tanévenként v&ltoztak. 

Esztétikus környezetet teremtettünk as  olvasni, kö1- 

osönözni v&gyókn.ak, a kölosönzéQi időt napi 8 ór&ra emeltük. 
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A két könyvtár állományából kiegészült az eddig /mindkét he- 

lyen/ hiányos kötelező ifjusági irodalom. 

Egységes lett a könyvrendelés, megszüntek az átfedé-

sek. Mindettől függetlenül nem hiányzott a könyv az iskolá-

ból, a tanítási órákról, ugyanis a könyvtári klub tagjai 

szaktantermenként a legfontosabb szakirodalmat, a kötelező 

.6s ajánlott irodalom néhány példányát, lexikonokat folya-

matosan 'biztositották. 

Ugyanezt az alsó tagozaton a nevelők végezték néhány tanu-

ló bevonásával. 

A nevelői könyvállomány továbbra is az iskolában maradt és 

szábadpoloos rendszerben állt a nevelők rendelkezésére. 

A könyvállomány szépen gyarapodott, mely az egyre 

növekvő anyagi támogatásnak tudható  be.  Mig 1970-től 1973-

ig terjedő évek alatt az értékbeni növekedés összesen 

9.000.-Ft volt,  addig  ez az érték 1973-tál 1975-ig több 

mint 65 ezer forinttal nőtt. Igaz, itt szerepel az iskola 

által átadott if jusági irodalom értéke ie, de nem elhanya-

golható, hogy a könyvtár évi támogatása a kísérlet évei 

alatt kótszeressóre nőtt az előző évekhez képest. Ezt a me.-

gasáb'b támogatást a községi tanácson tul - a termelőszö-

vetkezet segitségével tudtuk elérni./5.sz. melléklet./ 

A könyvmegrendelést a pedagógusokkal történt egyeztetés, 

megbeszélés után a könyvtáros végezte.  
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A könyvtár a mellette lévő klubhelyiséggel gyakran 

magyar vagy történelem órák szinhelye volt, de itt rendez-

tük a szavaló és prózamondó versenyek rajszintű bemutatóit 

vagy a kisebb irodalmi összejöveteleket is. 

A könyvtáros a könyvtári munka iránt érdeklődő tanu-

lókból "Könyvtári klub"-ot szervezett és vezetett mindhárom 

éven át. Foglalkozásaikon egy-egy irodalmi mii elemzésén ki-

vid a gyermekek alapvető ismereteket szereztek a könyvtár 

gondozására, kezelésére vonatkozóan  is. 

A 12-14 fős csoportokat mindeen tanévben a 8.osztályos tanu-

lókból szervezte, segítve ezzel atgyermekek ismeretéinek el-

mélyitósét, gazdagitását, képességeiknek fejlesztősét, pálya-

választását is. 

A váltakozó tanitás miatt ugy alakitottuk a könyvtár 

nyitvatartását, hogy délelőtt is, délután is tudja fogadni 

a tanulókat, az esti órákban pedig a fiatalok, a felnőttek 

rendelkezésére áll jók. Igy lehetőség nyilt arra, hogy a nap-

közis gyermekek a fakultatív kulturális foglalkozás kereté-

ben könyvtári foglalkozásokon vegyenek részt. It.t mesét ol-

vastak, hallgattak, verset, prózát tanultak meg kifejezően 

előadni, és a tanórai anyaghoz gyiijtőmunkát végeztek. 

Az alsótagozaton is  gyakoribb, tudatosabb lett a 

könyvtár használata. Az osztályfőnökök nemcsak a tanmenet 
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által előirt alkalmakkor keresték fel osztályukkal a könyv-

tárat, hanem 'a 'tananyag lehetőségeitől függően több órát 

tartottak 'a könyvek között. A nevelők mindkét tagozaton egy-

re több önálló, gyüjtő-kutató feladattal bizták meg a tanu-

lókat, akik rendszeres látogatói lettek a könyvtárnak. Ez-

időtájt jelentősen növekedett a könyvtári tagok száma. Mig 

1970-ben 291 fő könyvtári tag volt, addig 1975-re ez a szám 

494-re emelkedett. Ezen belül az iskolai tanulók aránya meg-

haladta a 40 %-ot, /6.sz.melleklet/ ami egyben azt is jelen-

ti, hogy a 199 könyvtári tag tanuló az.iskola létszém6nak 

80,9 %-agy s ők váltakozó gyakorisággal, de rendszeresen lá-

togatták a könyvtárat, kölcsönöztek, olvastak, zenét hall-

gattak. 

A költészet napján és az uttörőosapat névadójának 

emlékére évenként ifjusági írókkal találkoztak tanulóink, 

akikkel 'kellemes órákat töltöttek a könyvtár szomszédságá- 

ban vagy a nagyteremben. A találkozót megelőzően az iró köny-

veiből'jelentős számban vásároltunk köteteket 'a könyvtár szá-

mára és kölosönöztünk ki a gyermekeknek. Könyvárusitást is 

rendeztünk ezekből a könyvekből, ha  magasabb  példányszámhoz 

hozzájutottunk. 

A felnőtt olvasók számának növelését a könyvtár fel-

tételeinek javitásán kivül segitette a folyamatos könyvki-

állitás, az évenként 1-2 alkalommal  rendezett szakíró-olva-

só találkozó. 
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A könyvtáros toilóganő nagy igyekezettel, hozzáér-

tóssal valósította meg feladatait. .Aktivan bekapcsolódott 

az általános iskolás tanulók nevelésébe, alkotó tagja volt 

a nevelőtest illetnek. A könyvtárban végzett munkáján ki.vvil 

a napközisek Télapó- iioorénak összeállitásában, 'betanitá- 

sában, bemutatásában, az irodalmi vetélkedők szervezésében, 

megtartásában Jelentős feladatokat vállalt. 

Naaukájárál, az iskolával való kapcsolatáról az 1965-ö tan-

évvégi nevolőtestileti értekezleten a következőket mondta: 

/Részlet a jegyzőkönyvből/ "Öröm számomra, hogy ebben a tan-

évben is gyarapodott könyvtárunk állománya, nőtt a rendsze -

resen olvasó, a könyvtárat látogató iskolai tanulók száma. 

Dzen 'ebül jelentős eredményiek tartom, hogy összesen 20 ei-- 

gány tanuló iratkozott be /ez évben idáig négyen/ a könyv-

tárba. Uözülük 12-en rendszeresem, 6-an alkalmasint olvas- 

na:k. Sajnos két tanuló a beiratkozáson tul nem mutatkozott 

a könyvtárban." 

Az együttrniiködésről igy szólt: "Jóleső őrzés egy testülethez 

tartozni, annak tagjaival együtt dolgozni. Azokat az eredmé-

nyeket, melyeket a három óv alatt elértünk, egyedül  sem  az 

iskola, sem a könyvtár nem tudt a  volna produkálni." 

f./ A mövelődósi ház tárgyi  feltételei  elfogadhatónak bi- 

zonyultak oólkitüzéseink megvalóeitásá,hoz. 

Megfelelő órarendi beosztással biztositottuk, hogy a késő 

őszi, téli hónapokban a testnevelés órákat a, nagytereiben 



- 61 - 

tarthassuk. A. többi helyiséget pedig napközben .a .váltakozó 

tanítástól függően uttörőfoglalkozások, szakkörök, gyermek-

foglalkozások megtartására vettük igénybe. Az esti órákban 

a ház a fiatalok, a felnőttek rendelkezésére állt. 

A ház anyagi helyzetének stabilizálását segitette a 

megemelt  összegü támogatás, melyet a községi tanács 6s mos-

tantól a községben müködő gazdálkodó egységek 'biztosították. 

Ennék alapján 1974-re megteremtődött a bérek és az energia 

fedezete l  ami azt is jelentette, hogy nem kellett mindenáron 

/mint évekkel ezelőtt/ a müködési bevételek növelésére töre-

kedni. /7.sz. melléklet./ 

A müvelódési ház vezetését tekintve nehezebben  oldód-

tak a gondok. A három év alatt két igazgatóval dolgoztunk 

együtt, s a váltás nehezítette oélkitüzéseink megvalósitá-

sát. Nagy energiát kötött le az uj vezetők betanitása, fel-

készitése az önálló tevékenységre. 

Ennek ellenére lényeges változást tükrözött a miisorpoliti-

kan  javult a szervezőmunka, emelkedett a látogatottság. 

/8. sz.. melléklet./ 

A tevékenységi formák száma évi összesemben közel 

30 %-kal nőtt az 1972-es évhez viszonyitva. Ezen belül az 

ismeretterjesztő rendezvények száma több, mint kétszeresére, 

a kisosoportos foglalkozásoké négy 6s félszeresére, az egyéb 
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rendezvények száma pedig majdnem kétszeresére emelkedett. 

57-ről 35-re csökkent viszont a szórakoztató rendezvények 

csoportjában a  miisornélküli tánomulatságok száma.. Helyet-

tük tartalmasabb szórkkozást kínáltunk: irodalmi esteket, 

vidám, zenés műsorokat, szinházi előadásokat. Ezeket a 

fiatalok és az  idősebbek  is egyaránt látogatták. A közép-

foku oktatási intézményekben tanuló, vagy' a már dolgozó 

fiatalok számára if jusági klubot szerveztünk, és tanfolya-

mokat is indítottunk. 

Programunkban kiemelt figyelmet fordítottunk az ál-

taláros iskolás tanulók foglalkoztatására. Számukra szakkö ,- 

röket, klubokat szerveztünk. Működött irodalmi- és bábszak-

kör, gyermek-klub az alsó tagozatosoknak, a 8. osztályosok 

pedig a saját klubjukat alakitották meg a miivelődési ház 

keretein belül. 

Ezeket a foglalkozásokat uj tevékenységi formaként inditot-

tuk, ugyanis az ezt megelőző években a gyermekfoglalkozta-

tás havi két alkalommal rendezett mesedélutánból állott. 

A szakkörök, klubok létszáma meghaladta a 100 főt t  amely 

zömében fizikai dolgozók gyermekeiből verbuválódott. Több 

hátrányos helyzetü tanuló is bekapósolódott munkánkba, je-

lentős volt a foglalkoztatott cigány tanulók aránya is. 

/10. sz. melléklet. / 

Foglalkozásaikat a gyermekekkel közösen készitett munkaterv 

alapján végezték. Céljaik között a szabad idő hasznos eltölt- 
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tése,,a tanulók kifejezőkészségének fejlesztése, az önálló- 

. sAgra, öntevékenységre nevelés  stb  szerepelt. /12: . 13.  14: 

15.80. mellékletek./ 

g./ Az általános iskolában is javultak feltételeink. 

/2.sz. melléklet./ Előadóterem és két szertár épült megyei 

támogatással, elkészült a  gyakorlati  foglalkozás oktatását 

segítő tanmiihely ás tankonyha is. A gyermekekkel közösen 

- a már nem használt széntárolóból - uttörőszobát alakitot-

tunk ki. A napközis osoport számára megkaptuk a régi orvos-

lakást. 

A helyi termelőszövetkezet támogatásával áttértünk . 

az olajtüzelésre. valamennyieink nagy-nagy örömére átadásra 

került a 12x24 m-es tornaterem. 

Gyarapodtak szemléltető- és av. eszközeink, korszerűsödött 

a tantermek 'berendezése. 

Bevezetésre került a kábinet-rendszerit oktatás, és társa - 

dalmi segitséggel megindult a szaktantermek kialakitása. 

Sajnos, a váltakozó tarvitást nem sikerült megszüntetni. 

A szakoseliátottság fokozatosan javult /3. sz.melléklet/, 

az 1975/76-os tanévre - az eddig legmagasabb - 84,4 %-os 

arányt értük el, az 1971/72. tanévi 60,6 %-kal szemben. 

A vezetés szerkezetében a második igazgatóhelyettes 'beál-

litásán kívül egyéb változás nem történt. 
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Az iskola életének legjelentősebb váltomawsa a. nove- 

lő-ottató munka szinvouzaiának emelkedése volt, aminek kö- 

vetL3ztébon - egyebek Pzözött - lényegesen javult a ta.ankö- 

telezottségi törvény tol jesitóae. /3. 4. sz. mellékletek./ 

A gyengébben teljesitő tanulókat - kiváltképp az 

a.laótogaazator. - folyamotos korrepetálással, dirfereaao3.ált 

tanórai munké.ltatásaal ,egitiettéls a nevelők. Ezek - a több-  

aégvitfoon oigány gyermekek - jelentős indulási hátránnyal 

terültet az iskolába. 

Az uttörőmoz,a.lom sajátos lehetőségein tul szta.kLörök 

azervezéaévol is segitotte a gyermekek képességeinek fe jleas- 

tés6t. 

As elért erodm6nyotről as  1975/76. tanév értétolbs6- 

'bega a következők állnak /rósvlet a bes. ámolób6l/: "...Ered-

ményeink elérésében jelentős szerepe volt a nevelő-oktató 

munka azimronalb©li emelkedésének, a tanórai, tanórán 

li 

 

tevékenységek hatékonyságának, a közmiivel'ádésbe való at- 

tiv 'bokaposol.6dá.snak, az iskola nyitotta:bbá válásiaa'at.... 

r°ind.oz az iskola, a mi;ivolődési ház, a könyvtár  - ha nem is 

mindig probl6namantes - összehangolt tevékonyzaégénok is nagy-

ban  L'rJszönhet0. 47 
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4./ A oéa.kitüzések megvalósitásának értékelése 

Az 1973/74-es  tanévtől az 1975/76-os  tanévig tartó, 

három éves időszak alatt megkiséreltük helyi lehetőségeinken 

belül egységes irányitással működtetni az iskolát, a közmü- 

veládési könyvtárat ós a művelődési házat. Ez önmagában a- 

zonnal,a tartalmi /pedagógiai, művelődéspolitikai/ munka 

megujulásához vezetett, ami később a többi területen is be-

következett. Ebben látjuk legnagyobb eredményünket, de a for-

mai,  szervezeti  kérdések sem elhanyagolhatók. 

a./ A kulturális ágazaton belül egységes gazdálko-

dást osak részben sikerült megvalósitani, ugyanis a gazdál-

kodás jellegét meghatározó központi rendelkezések nem tették 

lehetővé, hogy az intézmény-egységek egy költségvetés alap-

ján működ jenek. 

Ennek ellenére az általuk felujitásra, dologi kiadásokra ter-

vezett összegeket összevontan használtuk fel egy-egy intéz- 

mént'-egység feltételeinek favitására. Igy alkalmanként /na- 

gyóbb összeg felhasználása révén/ jelentós változásokat si-

került megvalósitani. /2.sz. melléklet./ 

A béreket illetően már nehezebben boldogultunk. Amig 

a kisérlet indításakor /1973./  felsőbb tanácsi támogatással 

alakítottunk ki elfogadható béreket a  művelődési háznál és a 
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könyvtárnál, addig a további bóremelősek, jutalmak jórészt 

a pedagógusok béralapját terhelték, ugyanis az emlitett in-

tézményegységeknél mindezekre nagyon csekély lehetőség nyi-

tott. Egyfelöl tehát megszüntettünk bizonyos  feszültségeket 

/bérek, jutalmak aránya, nagysága/ 1  másfelöl viszont ujak 

alakultak ki néhány.: pedagógus elégedetlensóge miatt. Nem 

került volti  sor ezekre a jelenségekre akkor, ha az intéz-

ményegységek egy költségvetésből gazdálkodnak. 

b./ Az épületek, felszerelések, eszközök közös hasz-  

nálatára együttmüködési megállapodásban rögzitettük a leg-

fontosabbakat /részlet a megállapodásból/: 

"Az intézmények segitik egymást a  jobb  tárgyi feltételek 

megteremtése érdekében. 

Iskola részéről: 

i./ Az esti órákban /általában 19 órától/ Szükség esetén 

a kellő számu tantermet a müvelődési ház rendelkezé-

sére bocsátja ismeretterjesztő eléadások, filmvetíté-

sek stb időtartaméra. . 

2./ bvi 5.000.-Ft összegit támogatást utal át a müvelődési 

ház fenntartási költségeinek fedezésére. /Téli test-

nevelési (más./ 

3./ A fotó-felszereléseket a müvelődési ház fotó-

szakkö-rének rendelkezésére 'bocsátja. 
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4./ tvi 2.500.-Ft ősszegű támogatást utal át a könyvtár 

részére if jusági könyvek beszerzésére, 

Művelődési ház részéről: 

l./ A müvelődési ház a nagytermet az iskola rendelkezésé-

re boosátja iskolai, vagy uttörő rendezvények, foglal-

kozások idejére. 

2./ A téli hónapokban-/növembertől - márciusig/ a müvelődé-

si ház a nagytermet felfütve az iskola rendelkezésére 

bocsátja, a testnevelési órák 6s sportköri foglalko-

zások megtartására. 

3./ Igény esetén a mozgófklmvetitőt az iskola rendelkezé-

sére bocsátja. 

4./ Berendezéseivel, felszereléseivel segiti az iskola ne- 

pre lő-oktató munkáját. 

Könyvtár részéről: 

l./ Helyiségeit tanórák, kisebb iskolai, uttörő rendezvé-

nyek, foglalkozások megtartására az iskola rendelke-

zésére bocsátja. 

2./ Könyveivel, s egyéb szemléltető eszközeivel segiti az 

iskolai nevelő-oktató munkát. 

Az intézményegységek közösen jutalmazási alapot te- 
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remtenek a tanulók évvégi jutalmazására." /Együttmiiködés i 

megállapodás 1973/25. ikt. szám. / 

A megállapodásban foglaltakat mindenki megtartotta, 

e területen nem voltak problémáink. 

o./ Az általános  iskola alapozó jellegének biztosi -

tását kiemelt feladatunknak tekintettük. Ezen belül egyik 

legfontosabb volt a tankötelezettség eredményes teljesité-

se.  /3. 4.sz. mellékletek./ 

Kisérletünket /1973/74. tanév/ megelőzően az általá-

nos iskolára történő előkészités nagyobb résben óvodában 

/évenként 55-66 %-ban/, kisebb  mértékben pedig iskolára e-

lőkészitő tanfolyamokon történt. Ezek a tanfolyamok a leg-

több esetben arra sem voltak elégségesek, hogy a gyermek- 

közösségben még nem éló, a munkához, a fegyelemhez kevésbé 

szokott tankötelesekkel a legalapvetőbb követelményeket a 

nevelő megismertesse, megtartassa. Ezért aztán gyakori volt 

a 10 % fölötti első osztályos tanévvesztés. /5.sz.mellék- 

le t. / 

A tervszerü, folyamatos felvilágositó, meggyóző mun-

ka eredményeként - kisérletünk második és utolsó évében - 

kis hiján megvalósitottuk az 5 évesek teljes beiskolázását. 

/3. sz. melléklet./ 



-69- 

Ezekben az években - a nevelési tanácsadó ős az át-

telepítő bizottság határozatait is figyelembe véve - vala-

mennyi 6 éves gyermeket beiskoláztunk. 

Az ülőző évek magas arányu évfolyamvesztése miatt 

az iskolában 20 % volt a sajátt évfolyamában tulkoros tanu- 

ló, akik.köziil többen 2, 3, 4 évvel is idősebbek voltak osz-

tálytársaiknál. Non szé itott ritka esetnek, hogy 4. vagy 

5. osztályban betöltötték 14. életéveiket. Ezután pedig, ha 

non . kaptak felmentést a mindennapos iskolábajárá3 alól, ön-

kényesen kimaradtak. Igy aztán egyrészt évenként 4-5 tanuló 

került a felmentettek listájára, másrészt jelentősen növeke- 

de tt az  iskolai mulasztás. /3. 4. sz. mel lékle tek. / 

Gondjainkat tovább növelte,  hogy a felmentettek - fel-

nőttoktatás  nem lévén, osztályozó vizsgán nem jelentek neg, 

vagy készületlenül jöttek el - iskolázottságát non  tudtuk 

javitani. 

Sajnos az emlitettek miatt tovább növekedett az egy főre eső 

mulasztás. 4ig az 1970/71. tanévben ez a szám 3,7; addig 

197/76 -ban már 6,5 nap volt. /3. sz. mellékle t. / 

Mindezek ellenére szép eredményeket érteánk el a tan-

évvesztők számának visszaszoritásá:ban. Mig az 1970/71, tan-

évben 5 2 6 J-os volt az iskolai évismétlés, ugyanez 1975/76- 

ban 46 -ra csökkent, ezen belül az 1. osztályos bukás 



- 70 - 

17,5 p-ról 4,6 %-rá esett vissza. 1975/76.  tanövben az 1. osz- 

tályos automatikus továbbhaladás miatt ott már nem vont tan-

évvesztés. /5.sz.melléklet./ 

Az általános iskolát befejezett  tanulókat - az 1974/75. 

tanév kivételével - 100 %-ban középf oku oktatási intózmények- 

ben iskoláztuk be. Ez 1-3 fős emelkedést jelent a kisérlet e-

lőtti évekhez képest. /4. sz. mellökle t. / 

Eredményeink elérésében nagy szerepe volt a nevelő- 

oktató munka korszerüsitésének, a lelkiismeretes pedagógiai 

munkának, a tanulók széleskörű foglalkoztatásának, a hátrá-

nyos helyzetü tanulókkal történő' tudatosáb'b foglalkozásnak. 

A tanulók képességei sókoldalu fejlesztésének lehe-

tőségeit  - kisirletünk előtti évekhez képest - részint a 

tanórai, másrészt a tanórán kívüli tevékenységek tették gaz-

dagabbá. • /11. sz. melléklet./ 

Miiködött az iskolában középiskolára előkészítő tanfolyam a 

jó képességű tanulók számára orosz nyelvből, matematikából, 

magyar nyelv- és irodalomból.` A foglalkozásokat ugy szervez- 

tük, hogy valamennyire eljuthassanak az érdeklődők. Az 1975. 

évi októberi  statisztika alapján a r'sztvevő tanulók száma: 

i, 13, '12 fő /figyelembe kell  venni, 'hogy egy tanuló több 

tanfolyamnak' is lehet rés ztvevő je/. 	
• 
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A szakkörök száma az 1970/71. taneyi 6-tal szemben 

kisérleti éveink alatt 8-ra emelkedett, és 117-133 tanulót 

/több, mint az iskola létszámának 50 %-a/ tömörített. Ezek 

a foglalkozások jellegüknél fogva ].ehetővé tették a tanu-

lók intellektuális, manuális, testi képességeinek fejlesz- 

télét. Létszámukat tekintve /14-16 fő/ alkalmasnak bizonyul-

tak az egyéni foglalkozásra is. 	. 

A tanulók zenei képességeinek fejlesztésére énekkart 

mükö d t e t tünk folyamatosan. 

Kisérlettink inditásának évében jelentősen bővítettük . 

a gyermekfoglalkozások számát, s igy már a kezdő tanövben 

öt foglalkozási forma között választhattak a tanulók. Mükö 

dött irodalmi szakkörs báb-szakkör,, gyermekklub, 8. osztályo-

sok klúbja, könyvtári klub. Mig az első három formának 6-10 

évesek, addig a két utóbbinak felső tagozatos tanulók voltak 

a tagjai. 

A foglalkozások prógramjaiból /12. 13. 14. 15. sz. 

mellékletek/ kiderül, hogy az általános iskolai ismeretek-

re alapozva számos, az iskolai tantervi anyagban nem szerep-

tó ismeretek birtokába kivánják juttatni a tanulókat. Jó le-

hetőséget biztositanak az intellektuális, a zenei, a namuá-

lis képességek.fejlesztésére, miközben jól segítik az öná1- 

ló isMeretszerzést, az olvasóvá nevelést. Erősitik az önál-

lóságot, közéleti tevékenységre serkentenek. 



A fogla,lkozás®kat évenként közel 120 gyermek látogatta rend- 

szeresen. /10. sz,mellékl©t./ 

rregállapithat juk, hogy az előző évekhez képest jóval 

több lehetőséget tudtunk  teremteni a tanulók sokoldalu fej-

lesztésére. /Közel kótsyeresaóre emeltük a ta:aitási órán ki- 

foglalkozások számát/. Igy lehetőséget teremtettünk 

minden gyermeknek arra, hogy érdeklődésének megfelelően kap- 

osolcádjék be valamelyik szakkör vagy klub munkájába. 

2zt a széles saFsáláju, a tanulók sokoldalu fejlesztését biz- 

tositó tevóken.yaégi rendszert egyedül az  iskola nen tudta 

volna, biztositani. 

A hátrányos helyzetű tanulókkal  való eredményes fog-

lalkozás alapvetően fontos feltétele, hogy megismerjük ott-

honi közlményeikot, személyiségüket, feltárjuk a hátrány 

okait, s ezek alapjóga határozzuk meg teendőinket. 

Munkánk kezdetekor megvizsgáltuk a kisőrlet előtti 

éveket, és többek között azt is megállapitottuk, hogy a 

nagy s;zámu taraévet vesztett tanulók mindegyike hátrányos 

helyzetű volt. De közülük került ki az elégeógesek zöme is. 

Tanulmányi átlaguk alig haladta meg a 2 egészet. /2,17/. 

Ha tehát iskolánkban a tankötelezettség ,eredményes teljesi-

té;ét, az iskolázottságot akarjuk javitani, mindenképpen en- 

nek a rétegnek kell nagyóbb figyelmet szentelnünk. Fegisme- 
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résükre az osztályfőnökökkel olyan egységes szempontsort 

állitottunk össze, mellyel.. feltárhatóak a.hátrány okai és a 

tanuló személyiségjegyeiben jelenlévő tiinetek is. 

A kérdőiveket az osztályfőnökök feljegyzéseik, .csa-

ládlátogatásaik tapasztalatai, iskolai dokumentumok, az 

1971/72. tanév második felének helyzete alapján, 62 hátrá-

nyos körülményit tanulóra vonatkozóan állitották ki. Közü-

lii 43 cigány /69,3 %/; 14 fő /22,5 %/ évismétlő; 48 fő 

/77,4 p/ tulkoros. 

A hátrány okainak feltárása a osaládok szooiális, kulturá-

lis helyzetének elemzésével történt. 

- A megvizsgált osaládok iskoláztatási mutatói arra 

engednek következtetni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók 

alacsony műveltségiszintű családokból jönnek. Általános is- 

kolai:végzettséggel nem rendelkezik az apák 61,3; az anyák 

69,1 ó..a. 

Ez szoros kapcsolatot jelez a szülők foglalkozá-

sával, hiszen a többség foglalkozását tekintve nem kapott 

kiemelt helycet a tanulás, a szakmaszerzés. Szakmunkás az 

apák 11,2; az anyák 3,2 %-a. 	. 

- A jövedelmi viszonyok alakulására rányomja a bé-

lyegét az iskolai végzettség, a kvalifikálatlan munkai  a 

családok nagysága. Önhibáján kívül alacsony keresetű a szü- 
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lők 72 %-a; nagy osaládban él a vizsgáltak 78 %-a. 

- A lakásviszonyokat tekintve megállapitottuk, hogy 

57 %-a rossz állagu, 64 %-a az egyszóbás. 28 %-ban 151 együtt 

egy szobában több korosztály, 19 %-ban az alapvető felsze-

relések is hiányoznak. 

- Az  életről) az értékekről alkotott felfogás erő-

teljesen érzékelhető a jövedelem felhasználásának módjában 

is. Rendszeres,, nagyobb  mértékű az italozás a vizsgált osa-

ládok 43,5 %-ánál; könnyelmei. meggondolatlan az életvitel 

30 %-ában. 

Szoros összefüggést mutat az előbbivel a Család- 

szerkezet alakulása. Házasságban élnek a szülők a vizsgált 

családok 62,4 %-ában, az elváltak aránya 30,4 %►, akik közül 

12,3 % élettársi kapcsolatot létesitett.. Elhalálozás miatt 

egyedül neveli gyermekeit 7 

- Az alacsony iskolai végzettség, egyéb szociális 

tényezőkkel párosulva /értékrend, igények, szokások, nor-

mák/ akarva-akaratlanul mintaként szolgálnak a gyermekek-

nek. Az iskolázottsági szinttel és életmóddal szoros kap-

csolatot mutat r  hogy ezekben a családokban komoly nevelé-

si hiányosságok mutatkoznak. A gyermekek tanulmányi munká-

ja iránt közömbös a szülők 59,2 %-a, 62,4 %-uk gondozat- 
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lan, az alapvető kaposolatok hiánya miatt többségük /61,4 ó/ 

értelmileg, érzelmileg emocionálisan visszamaradt. 

Tanulmányi teljesitményük magyar nyelv- és irodalomból 2,17; 

matematikából 2,0 átlagot mutat. 

Megállapitható, hogy az iskola nevelési-oktatási e-

redményeit, a tanulók érvényesülését, megfelelését nagymér-

tékben meghatározza a szülőknek a társadalmi strukturában 

elfoglalt helye, a művelődési viszonyok, a Jövedelem, a la-

kásviszonyok, a rétegre jellemző értéktudat, a szubkultura, 

az életmód, az életvitel, a munkamorál. Regisztrálható az 

is, hogy ezek a gyermekek korán érzékelik társaiktól való 

különbözőségieket, fejletlen kommunikációs készségük, intel-

lektuális teljesitményük alacsony voltát, 'beilleszkedési 

nehézségeiket. 

Ezen - a társadalom perifériáján élő - családok gyermekei-

nek iskolai sikereihez szükséges esélyeit a korai intézmé-

nyes nevelés tényleges biztositásával, a családok gondozá-

sával, a helyi erőknek ezekre a tennivalókra irányuló jobb  

összefogásával lehet eredményesebbé tenni. 

Ezért az egészségügyi és gyámügyi szervekkel közösen arra 

törekedtünk, hogy az  Ötéves, alacsony szintii sz000kulturá-

lis környezetben élő gyermekek óvodáztatását•biztositsuk. 

Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy az 1971/72. 

tanév 60 % alatti arányát 1975/76. tanévben 90 % fölé e-

meltük. /3.sz. melléklet./ 
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Az iskolára előkészités az óvodában történt ahol kezdett 

meghonosodni a mikroosoportos kompenzálás. 

A tanköteles korba lépőket iskolaérettségi vizsgá-

latban részesitettük. A vizsgálatok tapasztalatait a pe-

dagógiai folyamatban történő hasznositásra - é.tadtuk az 

illetékes nevelőknek. 

Rendszerés iskolábajárásukat tekintve e tanulók több-

ségénél csökkenteni tudtuk az 1-2 napos, nem kellően indo-

kolt hiányzást, de a több évvel tulkoros, a 14.életévüket 

betöltött  tanulóknál igyekezetünk nem járt kellő sikerrel. 

Összességében tehát növekedett a hiányzás /1971/72.'tanévi 

10,8 nap átlagról 1975/76.  tanévben 12,4'nap átlagra/. 

Javult a deviáns családok és az óvoda, iskola kap- 

osolata. is. 10.15 %-kal emelkedett a szülői értekezletet 

látogatók száma, növekedett a osaládl&togatások gyakori-

sága. 

Az 1974/75• tanévtől induló összevont napközis cso-

portba jelentős /41 %/ arányban helyeztünk el hátrányos 

he lyze tü gyermekeket. ' 

A iasstiibb fe jlődésü, lemaradt gyermekek felzárkóztatását 

tanítási órákon a differenciált egyéni foglalkoztatások, 

tanórán kivül'a korrepetálások, a szervezett gyermekfoglal-

kozások hatékonyan szolgálták. Ezeknek tudható  be  leginkább, 
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hogy az előző esztendőkhöz képest - kisérleti éveink alatt - 

nagy mértékben sikerült csökkenteni a tanévvesztők számit. 

Ez elsősorban a hátrányos helyzetű tanulókat érintette. /A 

hátrányos helyzetü tanulókkal történő foglalkozásra, annak 

eredményeire vonatkozó megállapitásainkat az 1971/72. il-

letve az 1973/74-tői 1975/76-ig  terjedő tanév végi tantes-

tületi értekezletek jegyzőkönyvei, beszámolói, statisztkái 

alapján tettük./ 

A hátrányos helyzetü, részben cigány tanulók tanitá.- 

si órán kívüli tevékenységbe való bekaposolódásáról, annak 

motivációjáról csoportos interju segítségével győződtünk 

meg, melyet összesitve az alábbi táblázat mutat: 

Tanórán kívüli foglalkozások 

látogatása tanuló 

1.  összesen 45 100,0 

2.  Részt vesz tanórán kívüli foglalkozáson 
N = 45 j8 84,4 

gyermekklúb 16 42,1 

irodalom szakkör 10 26,3 
3.  Rendszeresen bábszakkör 12 31,6 

látogatja 8.o. kliib ja 5 13,2 
N = 38 könyvtári klub 4 10,5 

szakkör 

középiskolára elő- 

12 31,6 

készitő 4 10,5 

énekkar 5 13,2 

' 



A foglalkozások  
látogatásának 
motiváció ja 
N = 38 

barátai is ott vannak 

érdekesnek tartja 

várható sikerélmény 

5. A foglalkozáso-
kat jobbnak 
tartja a tanit&si 
óráknál, mert... 

N = 38 

nem olyan kötött 

nem  hap rossz osz-
tályzatot 

szabad tévedni 

jobb a fegyelem 

mindenki dolgozik 

6. Javaslatok az 

iskola felé 

N = 38 

legyenek ilyenek az 
órák 
több megértés kér a 
tansaroktól 
több sogitséget kér 
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Tanórára kivixli foglalkozások 

látogatása 	 tanuló 

3 
12 

23 

7,9 
31,6 

60,5 

6 1€3,5 

14 36,9 
8  21,0 

4 10,5 

6 15,8 

24 63,2 

7 18, 4 
7  18 7 4 

I4thatá tehát, hogy a csoportból 7 tanuló sonmifélo 

tanité.si órára kivöli tevékenységbe nem  kapcsolódik be, .sCá-

mutra további ösztönzés szükséges. 

A foglalkozásokat rendszeresen látogató 38 tanuló a 

milvelődési ház gyermekfoglalkozásait részesiti előnyben a 

többi, iskolai szervezései foglalkozással rezedben. EUlönösen 

a gyermekkh b, a babszakkör, az irodalom szakkör o zimpáti- 

kus számukra, ezért ezeken a foglalkozásokon mind a 38 ta-

nuló megtalálható. 
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Arra a kórdóaro, hogy miért ezekre a  foglalkozásokra 

járnak., kót jellemző választ kaptunk. A iiogkérdezettek kö- ' 

zel egyharmada érdekesnek tartja  a foglalkozásokat, ezért 

Sr  el; a többiek viszont a sikerélmény reményében vesznek 

részt ..a fogla.lkozásoi:on. Elmondották, hogy számukra . az a 1.a 

siker, ha társaikkal egyenrangunak érzik magukat, de nagyon 

jó, ha bizonyos tevékenységekben kitűnhetnek köztiluk. 

Erre pedig' ezek a  foglalkozások tartalmuknál, jellegűnél 

fogva alkalmasak, hiszen nem tantárgyakhoz kötődnek, köze-

lebb állnak a mindennapi gyakorlathoz, az élethez, több le-

hetőséget biztositanak a manuális tevékenységre, mint a 

tanórák. 

A  tanulók valamennyien jobbnak tartják ezeket a  fog-

lalkozásokat a tanitási óráknál, mert  szabadabbak, ninos 

osztályzás, adott a tévedés szabadsága, demokratikus a ve-

zetés. Sz©mbetiinő, hogy 1 0-en jobbnak tartják a fegyelmet, 

a munkafegyelmet a tanítási órákénál. 

A gyermekek javaslattal is éltek az iskola felé. 24-

en a tanórán, kívüli foglalkozásokhoz hasonló szervezésű és 

vezetésit tanitási órákat szeretnének, 14-en pedig több heg-

értést, segitséget kérnek a tanároktól. 

Mi, valamennyien nagyon tanuságosnak, számunkra hasz-

nosnak tartottuk a hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott 

beszélgetést, a válaszok elemzését, mert fontos támpontokat 



kaptunk a további velük Laposolatos muntáiikhoz. 

T•xeg&llapithat juk, hogy a hátrányos helyzetiü tanulók 

felzárkóztatásában, képességeiknek sokoldalu fejlesztésé- 

ben jelentős eredményeket értünk el, amihez az iskola .el- 

lett a riiveiádési intézmények is jelentősen hozzájárultak. 

Az olvasóvá nevelésben a fol amatos mi.ivelődós i '6- 

ny$nek kialakitá.sá.ban kiemelt szerepet  kapott /6s vállalt/ 

a könyvtár, erősitve, kiog6szitve ezzel az iskolai anya-

nyelv tanitá.sát is . A  könyvtárban megtartott ta,niicá.si órák, 

a könyvtárhasználat megismerését szolgáló foglalkozások, az 

önálló vagy csoportos tanulói gyi.3jtő-kutató munka, a kis- 

csoportos gyermekfoglalkozások, az iró-olvasó találkozót, 

más irodalmi rendezvények mind a könyv, az olvasás megsze- 

rettetésót , sogitették. 

A tanulók szabadidős tevókenységeinek alakulásáról, 

ezen belül a  könyv, az olvasás helyéről, szerepéről, a könyv-

tárhasználati szokásokról - az iskola valamennyi tanulójára 

vonatkozóan - kérdőives felmérést végeztünk /N = 241/, mely-

nek témánkhoz kapcsolódó kérdásei 'bő1, elermztink, mutatu .k . :be 

néhányat az alábbiakban. 

/Megjegyezztik, hogy a  felmérést  1974/75. tanév májusában 

végeztük. Az 1. és 2.o. tanulók kérdőiveinok kitöltését az 

osztályfőnökök segitették. Igy ezek an adatok is felhasznál-

hatót./ 



Csoportmegoszlás 

évfolyam 	1-8. 

N = 241 

tanulmányi 	jó 

előmenetel 	közepes 

N = 241 	gyenge  

fiu 

leány 

egyéb 

háttányos 
he lyze tü 
/N = 45/ 
cigány 
/N = 57/  

neme 

N _ 241 
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A szabadidő eltöltésére vonatkozó szokások kialaku-

lására irányuló kérdésünkre minden tanuló 3 tevékenységi 

formát Jelölhetett meg azok közül, amelyeket szivesen vá-

laszt időtöltésként. A szervezett tanórán kívüli tevékeny-

séget a választható formák között nem jelöltük. 

Legtöbben a televízió előtt töltik idejüket, de örvendetes 

a szivesen olvasó gyermekek aránya is, harmadikként pedig 

a sportolás /a játék/ is megkülönböztetett figyelmet kap 

az összes évfolyam csoportjában. 

A különböző szabadidős tevékenységekben való rész-

vétel Jellemző megoszlása /saját csoport  

Jellemző szabadidős tevékenység 

televizió- zás  olvasás sport, 
játék 

74,3 68,9 56, 4 

66,0 100,0 63,1 
75,5 66,0 55,1 
81 2 4 40,7 51,0 

69,3 59,3 70,5 
79,1 78,5 42,3 

il4, 7 47> 7 59,3 

89,2 43,2 69,7  



- 82 - 

Szembetünő, hogy a tévé-nézős, - mint szabadidős 

tevékenység - a tanulmányi előmenetellel forditott arány-

ban áll, jelezve, hogy a jóbb tanulmányt elámenetelü tanu-

lók az ennél tartalmasabb, célirányosabb formát, az olva-

sást választják. 

A leányok többet ülnek a tv. előtt, mint a fiuk, de  leg-

többen a hátrányos helyzetű és a cigány tanulók közül je-

lölték ezt az időtöltést. Jóllehet, nekik ezen tul nem sok 

lehetőségük van a választásra, de a családi szokások sem 

inspirálják őket változatosabb szabadidős tevékenységre. 

Kevésbe : jó, hogy tanulóink közül csak minden negye-

dik sportol szivesen. Ez az arány a leányok esetben még 

ennél is lényegesen kedvezőtlenebb. Jó a fiuk 70,9 %-os 

eredménye, de feltűnő, hogy a hátrányos helyzetis gyerme-

kek és a cigány tanulók aránya jóbb, mint az évfolyamok 

együttes. mutatója. 	 . 

Felmérésünk szempontjából örvendetes,. hogy a meg-

kérdezettek 68,7 %-a szeret olvasni, szabad idejébennszi-

vesen választja ezt az elfoglaltságot. Különösen a jó ta-

nulmányt előmenetelüek, illetve a leányok eredményével le-

hetünk elégedettek. 

Megfigyelhető, hogy a tanulmányi előmenetellel egyenes a-

rányban áll az olvasási kedv, de a körülmények is döntően 

befolyásolják azt, hogyan alakul a gyermekek szabadidős te-

vékenysége. 
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Emlékeztetntnk kell a 6.sz. me116kletre is, ahol 

jeleztük, hogy a könyvtári tagok közül az általános iskola i  

tanulók száma 199. Ez az iskola létszámának 00,9 %-a, ami 

önmagában rendkiviil jó arány. Ha viszont ezt a szabadidős 
tevékenységként olvasást választók arányúval hasonlitjuk 

össze, meg kell állapitanunk, hogy tanulóink 12,8 %-a 

/31 tanuló/ nem olvas önként sz.vesen, az olvasás szerete-

te még nem alakult ki 'benniik. A könyvtárat látogatják, de 

mig a  nagy'töb'bség oda kölosönözni, rendezvényekre, tanulni 

/gyüjtőmkutató munka/ jár, addig 6k zenét hallgatnak, folyó-

iratokat, ujságokat nézegetnek. 

Csoportjuk főleg cigány tanulókból verbuválódik. 

A könyvtárlátogatók többsége /72,3 %/ már jól isme-

ri a könyvtárat, az ottani rendet, a kölosönzés mádját,,.e 

zért általában nem kér segítséget a könyvtárostól, egyedül 

is boldogul. 

A tö'b'bkönyvös ég fogalma és gyakorlata kialakulóban 

van  iskolánkban. Ennek igenlése szoros összefüggésben áll 

a tanulmányi előmenetellel. 
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A többkönyvüs6g igenlése tananluemyi előmenetel szerint /oa-  

jG.t  csoport '/J-6:Poa.t.a./ 	 , 

Tanu előmenetel  'A folk6szülóáhéz a tankönyvön  
kiv~l m€a.s könyv is szükséges  

~ ó 11 = 82  87,6  

közepes 1J = 98  43,5  

, Gy©nse 11  = 61  29,3  

Figyeleuro m61tó, hogy nemcsak a jó alőmenotelti, ha  

n.em a közepes és gyenge tel jesitraéffnyt nyujtó tanulók között  

is wanna.k, akik fontosnak tart jak az önialló ismeretszerzést,  

am iskol6:ban tanultak kiegéczit&s6t. /Arárnyuk 55,1 5S./ 	 

oz a3zviísorban a tan.órai ciifferenoiAlt munkanak, az egyéni  

£oladata<Y6.oxaak, de a  tartalmas tanórén 'f::ivüli tevékenység-

nek is köszönhető.  

A tanulók többsége a keresett könyveket a könyvtrar-  

ból ezer  be /60,4.5W a többiek vagy megeszik /28,0 5/,  

vagy egyéb helyről /barátt,ól, rokontól stb/ kérik kölcsön  

/5a 6 ,/.  

Sajlt könyvekkel rendelkezik a tanulók 93 3-a, 17  

tanulónak viszont egyetlen könyve sines. Legtöbben  

kötet könyv birtokosai, 25 azoknak a cz6ma; akik polcán  

znr 50 könyvnél több van.  



évfolyam 	1-8. 	18,7 	42,7 	21,2 
N=241 

tanulmányt jó 

előmenetel közepes 

N s 241 	gyenge 

0 	14,7 	57,3  

	

11,1 	80,6 	4,1 

	

55,7 	19,7 	0 
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Saját könyvvel rendelkező tanuló megoszlása 
/saját csoport %-ában/ 

Csoportmegoszlás 
Saját kötetek száma 

 

1-10 11 ..20 21-50 50 fölött nincs könyve  

10,4 7,0 

28 , 0  0 
2,1 2,1 
0 24,6 

fiu 	22,0 	42  4 	17,8 	9,3 	8,5  
N  =  241 	leány 	15,4 	43,1 	24,4 	11,4 	5,7  

hátrányos 	 ' 
helyzetű 

egyéb 	/N = 45/  44,4 	17,8 	0 	3718  
oigány 
/N = 57/ 61,4 	10,5 	1,8 	0 	26,3 

neme 

A jó tanulmányi elámene telis tanulók valamennyien 10.^ 

nél több könyvet mondhatnak magukénak, sőt  85 %•oknak 20-nál 

is több könyve van, negyedrészük pedig kis könyvtár tulajdo-

nosa. 

A tanulmányi előmenetellel párhuzamosan csökken a,ta-

nulók könyveinek száma is,, 'bár pozitív jellemző, hogy a.kö-

zepes előmenetelű tanuló 80 %-ának 10-nél több könyve van. 
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A gyenge tanulóknál jellemző az 1-10 közötti kötetszám, 

ami pedig kifejezetten örvendetes, hogy közülük 12 tanu- 

lónak tiznél több saját kötete van. Sajnálatos viszont, hogy 

közel negyedrészüknek /15 tanuló/ egyetlen könyve sinus. 

A lányok több könyvet mondhatnak m1a ,gkénak, mint a 

fiuk, s közülük jóval kevesebb a könyvvel nem rendelkez#k 

száma is i  mint a fiuk körében. 

Mindez nem mutat kedvező képet a hátrányos helyze- 

tit tanulók esetében, akik közül ugyan a 62,2 % mondhat köny- 

vet sajátjának, de 37,4  %-uk /17 tanuló/ egyetlen könyvvel 

sem rendelkezik. 

Ezeknél az arányoknál a cigány tanulók esetében 10 

%-kal jobbak az eredmények. 

Az elolvasott könyvek Számának ismeretében ugy lát-

juk, hogy a tanulók közel fele /47,7 %/ rendszeresen olvas, 

ós egy jelentős része /32,8 %/ pedig 'többször kezébe veszi 

a könyvet. Az egyetlen könyvet sem olvasók /19 fő/ a hátrá-

nyos helyz,etü tanulók közül kerülnek ki.. 



41 2 0 29,5 	0 	0 /  

0 	0 	45,1 54,9 
3,1 	62,3 	31,6 	2,0 	1,0 

29,5 

	

15,3 	34,7 

	

8 2 1 	30,9 
M61210 	fiu 
N = 241 	leány 

egy6b 

hátrányos 
heiYzetii 
/N = 45/ 42,2: 0,9 

tanulmányi 
el6menetel 
N = 241 

.17111.` 

J6 
közepeo 
gyenge 

24,6 142 4 
31,7  24,4  

. 	4 , 4 2,3 

0 1 0  3 1 5 = 57/ 28,1 31,6 

11,0 
4,9' 

42,2 

2023 

411.1•171iNIMM. 
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Az olvasás jellemző megoszlása /saját oeoport ,'L-ában/ 

Llolvasott könyvet száma' 
Csoportmegoszlás 

1 	2-3 	 5.6n61 . oGyet 
j  több 	Gem 

6vfolyam 	1-8. 	11,6 	32,0 	28,2 	19,5 	7,9 
N =241  

Hiután fittetintettük 6o elemeztak az olvasással l  a 

tönyvvel, a könyvtárhasználattal kaposolatoe legfontoeabb 

kérd6seftre adott vaasookat, most szükségesnek tartjuk, hoey 

összegz6sk6ppen °octet egy táb1ázatba rendezve tsmét temutas-

suk: 
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Olvasási mutatók %-ában 

Csoport- 	könyvtó- van  sa- szokott szeret rend- 
megoszlás 	ri tag 	ját 	olvasni olvasa. szere- 

könyve 	ni 	sen 
olvas 

évfolyam  1-8. 
N  = 241 	81,3 	93, 0 	92,1 	68,9 	47,7 

Végezetül megállapitjuk, hogy oélkitüzésünknek - amely 

szerint a folyamatos miivelődési igényt, az önmüvelőképesség 

kialakítását az olvasóvá neveléssel, a könyv, a könyvtár meg-

szerettetésével igyekeztünk megalapozni - megfelelő szinten 

tettünk eleget.  Igazoltuk azt is i  hogy elsősorban a könyvtár 

az az eszköz, mely mindenfajta ismeretszerzéshez nagyszerit 

gyakorlóteret jelent, minden tananyaghoz a kiegészitő olvas-4 . 

mányok sokaságát és a feldolgozási módok sokféleségét kinál 

ja. 

d./ A kulturáltszórakozás, a müvelődés folyamatos, 

magasabb szinten történő biztositása a fiatalok, a felnőttek 

részére - az előző évekhez képest - mindenekelőtt több lehe-

tőséget, tervszerűbb műsorpolitikát, jább szervezést igényel. 

Annak ellenére, hogy a miivelődési ház vezetését tekintve gond-

jaink voltak kezdetben /az előzőekben szóltunk róla/, lénye-

ges változást tükrözött - már az első év után - a miivelődés.. 

politika, javult a szervező munka, emelkedett a látogatott-

ság. 



- 89 - 

A művelődési, szórakozási lehetőségek száma közel 

harmadrésszel emelkedett 1972. évhez viszonyitva. /8.sz. 

melléklet./ Ezen 'belül az ismeretterjesztő rendezvények 

száma kétszeresére, a kisosoportos foglalkozásoké több, 

mint négyszeresére nőtt. Csökkentettük viszont a szórakoz-

tató rendezvények csoportjában a müsornélkülí tánomulatsá- 

gok számét. Helyette tartalmasabb szórakozást kiháltunk: 

irodalmi esteket, vidám - zenés miisorokat, szinház előadá-

sokat. Ezeket a fiatalok  ás az'idóseb'bek is szivesen láto-

gatták. 

A fiatalok részére if jusági klubot szerveztünk és 

tanfolyamokat is inditottunk. 

Az ifjusági klub  működtetése az első időszakban sok gondot 

okozott számunkra. Régebbi tapasztalataink szerint is alig 

fél éves együttlét után a klub szétesett, funkcióját nem 

tudta betölteni. 

Mi eleinte a vezetésben kerestük a hibát, később találtunk 

más, fontos okokat is, melyek általános iskolai nevelésünk 

gyengeségeire, melyek: az öntevékenységre, az önkormányzat 

lehetőségeivel való élésre, az ónálló ismeretszerzésre va-

ló nevelés hiányosságaira vezethetők vissza. 

Igy tüztük ki célul nevelésünk erősitését ezeken a 

területeken, melynek érdekében több kisosoportot, klubot 

müködtettünk már a 6-10 éves gyermékek körében is. A 8.osz- 



tályosok klubját pedig - az emlitetteken tul - olyan céllal 

hoztuk létre, hogy erósitsük a KISZ-t, az i€jusági klúbot. 

Megállapit júk, hogy a felnőttek, a fiatalok szórako-

zását, miivelődését szolgáló rendezvények, lehetőségek szá-

ma - a látogatottsággal együtt - lényegesen emelkedett. 

A műsorpolitika jobban alkalmazkodott az igényekhez, a szer-

vezettség - az aktívák, a társadalmi vezetőség kázremiiköd'-

sével'- jobb lett. 

e./  bitékelésünk kiemelt feladatain tul számtalan 

lehetőségünk volt a három óv alatt arra, hogy tapasztalato-

kat szerezzünk az együttműködésben résztvevő intézmények 

munkájáról, a tanulók tevékenységéről, magáról az egyatt- 

müködésről, és ezéket a tapasztalatokat felhasználva ja-

vitsuk munkánkat. 

Saját tapasztalataink igazolására vagy elvetésére a 

pedagógusok ós a népművelők körében csoportos interjut ké-

szítettünk. A továbbiákban párhuzamosan végezzük a pedagó-

gusok és a népmiivelók kérdéseinkre adott válaszainak érté-

kelését. 

A beszélgetésre két alkalommal került sor, külön a 

pedagógusokkal /12 f ő/, külön a népmiive lőkke l /5'f8/. Bár 

a kérdések nem azonosak, de 1-2 kivételtől eltekintve tar- 



- 9l - 

talmukban hasonlóak, a válaszok órtákelése.összekaposolha- 

tó. 

Az együttműködés megitélésében nagyon összeosenge- 

nek a válaszok. Jónak tartja a megkérdezett pedagógusok 

91,6 %-a, s ugyanigy vélekedik minden megkérdezett . népmii-

velő is. 

Az együttműködés legeredményesebb területeit a peda-

gógusok a könyvtár, valamint a müvelődési ház gyermekfog-

lalkozásaiban látják /83,3 %-ban/, a ezt a népmüveiők is 

megerősitik mind az öten. 

AZ égyüttmüködé s kedvező hatásai a pedagógusok sze-

rint az iskolában több területen jelentkeztek. Jelentették 

az iskolai tanitási órák szinvonalá,nak emelését, a közntüve-

lődési munkába való aktiv bekaposolódást, az iskola nyitot-

tabbá válását, az önképzés Felerősödését. 

A népmüvelók e kérdésre legfontosáb'bként elmondották, 

hogy számukra a szervezettség, a folyamatos, átgondolt te- 

vókenység jelentetté a legkedvezőbb változást. 

Megállapi t juk, hogy a három 6v legnagyobb eredménye 

az együttmüködésben dolgozó értelmiségiek szakmai €ejlíSdá- 

sé, tartalmi  munkájuk eredményessége. Egyrészt mint szak- 
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emberek, a saját •területükön önművelő emberekké kezdtek vál- 

ni4 másrészt szemléletükben a közoktatás és a közmüveiődés 

egyet jelentett. 

Sikerült reális, teljesith®tő feladatokat  szabni  az 

együttműködés megvalósitásához, melyhez miig tudtuk nyerni 

a népmüvelőket, a pedagógusokat. Programunkkal olyan ösz-i 

tönzést tudtunk megvalósitani, mely elegendő intellektuális 

és emocionális motivumokat biztosított a serkentéshez a 

testület tagjainál. 

Igen fontosnak tartjuk, hogy a nevelőtestület maiit 

kollégákat fogadta 'be  a művelődési ház igazgatóját, a könyv-

tárost, . munkájukat nagyban segítette, ami viszonzásra is ta- 

lált. 

A pedagógusok és a népmüvelők egybehangzóan elmond-

ták, hogy több dolog nehezíti az ggyüttmtiködést. 

Minthogy az együttműködés főként szakmai-tartalmi  

vonatkozásokban valósult  meg' az intézmények külön költség- 

vetést,,külön /de összehangolt!/ munkatervet készítettek. 

Igy az iskolai tantárgyfelosztás, órarend is hagyományosan 

készült. Következésképpen a nevelők iskolánkivüli tevékeny- 

ségét . á kötelező óraszámoknál nem vehettük figyelembe. Ezért 

a  megnövekedett tulóráztátásuk, amit sem a könyvtáros, sem 
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a müveládési ház igazgatója nem tudott csökkenteni képeli- 

tetlenség miatt. Ugy látjuk, távlatokban ez a megoldás nem 

járható. 

Gondunk volt kisérleti éveink alatt, hogy egyszer 

sem volt teljes a közmüvelődési oldal szakemberállománya. 

Nehézséget jelentett számunkra, hogy  munkajogi, 

pénzügyi- gazdálkodási kérdésekben a meglévő szabályozók 

szerint kellett eljárnunk, amelyek következtében több al- 

kalommal ellentmondások, feszültségek keletkeztek. 

Munkánkat kedvezőtlenül .  befolyásolta az is, hogy a 

három év alatt sem megyei, sem alacsonyább szinten nem volt 

biztosított a továbbképzés, a tapasztalatosere. Mindössze 

egy alkalommal találkoztunk mi, közművelődési igazgatóhe-

lyettesek. 

Vt gül megállapítjuk, hogy a jelzett 3 év alatt - a 

nehézségek, gondok ellenére is olyan eredményeket értünk . 

el, melyek meggyőzőek arra vonatkozóan, hogy a közoktatás 

és közmüveládés számára érdemes - és kell - közös utat ke- 

resni• 
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v. összEGzis 

Miután áttekintettük egyrészt a mi három éves kisér- 

letunket, másrészt a hazai próbálkozásokba.is bepillantást 

nyertünk, megállapítjuk, hogy a komplex intézmények létre-

hozásával és miiködésével kapcsolatos Feltevéseinkre több-

nyire megerősitő válaszokat kaptunk. A tová'b'biakban egeket 

kivánjuk ujra kiemelni, illetve a felvetődött gondok megol-

dására teszünk javaslatot. 

Ami az épitészet kérdéskörét illeti, a különböző épü-

letegyüttesekben miiködő általános miivelődési központok iga-

zolják, hogy  uj létesitményekben, régi, vagy esetleg feluji-

tott, áta,lakitott épületekben is egyaránt létrejöhet és jól 

dolgozhat a komplex intézmény. Megjegyezzük, hogy a jó mü-

ködéshez fontos a felszerelések, berendezések többfunkciós 

használatának lehetősége. Fontos továbbá a régi telepitésii 

épületeknél, hogy azok kb 100 méteres körzetben legyenek. 

A jelenlegi gyakorlat azt is alátámasztja, hogy ál-

talános művelődési központ  létrejöhet  kis településeken, 

településrészeken, összevont aprófalvakban is. A saját és 

országos tapasztalataink, a szakirodalomban megjelent, egyes 

intézményekről szóló elemzések összehasonlitása is azt bi-

zonyitják, hogy a mi együttműködésünk a helyi sajátosságok 
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figyelembevételével modellként adaptálható. 

Az uj köznevelési szervezeti rendszer egyre inkább 

megköveteli a tanulóktól az önálló, folyamatos ismeretszer-

zés képességét, ennélfogva alkalmas a permanens művelődés 

megalapozására. Motiváló erejét tekintve lehetőséget teremt 
• 

az egyéni foglalkozásra, igy a felzárkóztatásra, a tehetség-

gondozásra is. 

Iieg jegyezzük: mindettől függetlenül azonban egyedül nem ké-

pes a müvelódési hátrányok kompenzálására, és a tehetség-

gondozás minden egyes feladatát sem tudja magára vállalni. 

Az összevonásban rejlő közvetlen és közvetett kap-

osolatok révén mind az iskola, mind a közművelődési intéz-

mények nyitottabbakká váltak, oldódott merevségük. A peda-

gógusok és a népművelők, könyvtárosok bekaposolódása "egy-

más munkájába", gazdagitották a hagyományos szerepeket, 

pozitív irányban befolyásolták a gyermekek és felnőttek 

viszonyának alakulását. Sajnos a kölcsönös együttmUködésnek 

több helyütt még ma is képesitésbeni akadályai vannak, kü-

lönösen a népművelők részéről. Ez akadályozza a szakmai 

program jó megvalósitását, illetve a pedagógusok további 

tulterhelését is eredményezheti. 

Nemcsak általunk jelzett probléma volt, hanem azóta 

is gond a komplex intézmények vezetőinek szakmai továbbkép- 
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zése. Ezért javasoljuk az általános miivelődési központ 

igazgatók megyei munkaközösségének létrehozását. 

Az általános miivelődési központ vezetésének alter-

natív típusai közül azt a gyakorlatot találjuk legjobbnak, 

ahol az igazgató az uj intézmény vezetője, akinek általános 

és közmüvelődési helyettese van. 

, Tapasztalataink ős a szakirodalom tanulsága szerint 

legnagyobb gondot - az előzőekben marrészletezett általá-

nos miivelődési központra nem kidolgozott - munkaügyi, pénz-

ügyi, gazdálkodási kérdések jelentették és jelentik ma is. 

Ahhoz, hogy az általános művelődési központok valóban tel-

jesitsék a velük szemben támasztott követelményeket, sür- 

gető feladatként jelentkezik 'a jelzett kérdések központi-

lag történő szabályozása. 

Munkajogi témakörben javasoljuk, hogy az általános 

miivelődési központ valamennyi értelmiségi dolgozója peda-

gógus besorolásba kerüljön, azonos munkaidőormával, ázo-

nos szábadsággal. Helyettesitésük is azonos módon ./a pe-

dagógusok helyettesitésének megfelelően/ történjék. 

Megjegyezzük, hogy a könyvtárosi, a népmüvelői feladato.. 

kat ellátók nyári szabadságolása is megoldható, ha helyet 

tesitésükre pedagógiai feladatokat ellátókat osztunk' be, 

az adható 15 nap pótszabadságuk terhére. /Ez jelenleg is 
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615 gyakorlat: napközi ügyelet, napközis tábor, uttör6tá-

bor stb./ 

Ami a gazdálkodási kérdéseket illeti, ugy látjuk, 

hogy egy költségvetés alapján szükségen a komplex intéz-

ménynek gazdálkodnia. Igy megvalósul az egységes gazdálko-

dás; azon belül az egységes bérgazdálkodás. 

A  munkajogi  kérdések tisztázásával eltiinnek az in-

dokolatlan bérfeszültségek, megoldódik a tulórák, helyette-

sitések kifizetése, a területi pótlék, az illetményföld jo-

gosultsága. 

Végezetül: ott, ahol a 119/1981. /MK• l3. / MM számu 

utasitásban foglalt feltételek adottak, javasoljuk az intog- 

ráoió megvalósítását. 



1. sz.melléklet  

Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervétől 
Tiszapüspöki, Lenin u. 65. Tel.: 1. 

E l ő t e r j e s z t é s 

a községben folyó közmüvelődési munka koordinálásáról. 

Tisztelt Végrehajtó Bizottság ! 

A Megyei Tanács VB Müvelődésügyi Osztálya 12075/1973.sz. 
ügyirata, valamint a Járási Hivatal Müvelődésügyi Osztálya 
átirata alapján az alábbiakat terjesztjük a végrehajtó bi-
zottság elé jóváhagyás végett. 

A közmüvelődés irányitásának javitása érdekében p  figyelem-
be véve az illetékes szervek javaslatát - a végrehajtó 
bizottság bizza meg az általános iksola igazgatóját a köz-
ségben folyó közoktatási-közmüvelődési munka koordinélásá-
val, segitésével. 

Az iskola igazgatója jelölje ki azt a helyettesét /közmü-
velődési-igazgató helyettest/ akinek ügyrendjébe tartozik 
a koordináló tevékenység végzése. Egyidejüleg ügyrendben 
kell meghatározni a felesleges átfedések miatt a közmü-
velődés területen dolgozó vezetők feladatkörét. /Igazgató, 
igazgató helyettesek, müvelődési ház igazgató, könyvtáros, 
iskola titkár/ 

A megbizatás értelmében az iskola igazgatója, az ügyrendjé-
be tartozó igazgató helyettesével, illetve annak közremükö-
désével - a 165/1971. /MK.22./ MM. szému utasitásban meg-
határozott közmüvelődési feladatokat végzi el. 

Ez a megbizatás kísérletképpen 1973. január 1-től 1975. 
december 31-ig szól. 

A fent emlitett részletes ügyrendet 1973. március 15-ig 
ki kell dolgozni. 

Kérjük a tisztelt Végrehajtó Bizottságot, hogy az előter-
jesztést fogadja el. 

Tiszapüspöki, 1972. december 1., .. 

(Att all  Mártonné 
vb- titkár 



2.sz. melléklet 

Általános Iskolai tanteremellátottság 

Az iskola helyiségei T a n é v 

1945/ 
1946: 

1955/ 
1956. 

1965/ 
1966. 

1973/ 
1974. 

1974/ 
1975. 

1975/ 
1976. 

Tantermek 4 5 5 5 5 5 
Előadóterem - - - 1 1 1 

Tornaterem ■ ■ -  ■ ■ 1 

Tanműhely 6111, ■ MID 
 1 1 1 

Tankonyha - 
 

■ - 1 1 1 

Szertár - - - 2 2 2 

Nevelői szoba 1 1 1 1 1 1 

Igazgatói iroda - 1 1 1 1 1 

Úttörő szoba - - - - 1 1 

Napközis terem - - 
■ ■ - 1 

Sportpálya ■ - 1 1 1 1 



3.sz. melléklet 
Általános Iskolai létszám és mulasztás mutatói 

Megnevezés Ta név 

70/71. 71/72. 72/73. 73/74. 74/75.75/76. 

Tanulócsoportok száma 8 8 8 9 9 9 
Napközis csoportok száma - - - 1 1 

Tanulólétszám 262 253 240 242 241 246 

Ebből cigány tanuló 48 53 51 56 . 	57 53 

Cigány tanulók 
18,3 20,9 21,2 23,1 23,6 21,1 

1. osztályosok közül 
óvodai előkészitésben 
részesültek %-a 66,6 57,9 65,6 72,0 96,6 91,4 
Mulasztás összesen 
/nap/ 969 1189 1352 1706 1501 1608 

Igazolatlan mulasztás 76 174 100 152 125 253 

Mulasztási átlag 3,7 4,7 6,0 7,2 6,1 6,5 

Cigány tanulók 
mulasztása 261 546 517 	. 676. 690 693 

Ebből igazolatlan 37 160 83 150 116 250 

Mulasztási átlaguk 5,5 10,3 11 11,6 12,2 13 

Nevelők száma 12 12 11 13 14 13 

Szakosan leadott órák 
aránya 66,1 60,6 69,9 66,1 79,3 84,4 



4.sz. melléklet 
Tanulmányi előmenetel 

Megnevezés T an é v 

70/71. 71/72. 72/73. 73/74. 74/75. 75/76. 

Tanulólétszám 262 253 240 242 241 246 

Ebből cigány 
tanuló 48 53 51 56 57 53 

Felmentettek száma 3 3 4 4 5 3 

Ebből cigány 
tanuló 1 1 2 2 5 2 

Osztályozatlanok 
száma 3 4 3 5 5 3 

Ebből cigány 
tanuló 1 1 2 3 5 2 

Osztályismétlésre 
bukott 12 10 2 3 1 

Ebből cigány 
tanuló 5 9 2 1 1 

Bukási arány % 4,5 3,9 0,8 0,4 1,2 0,4 

Cigány tanulók bu- 
kási aránya /%/ 10,4 17,0 3,9 1,8 0 1,9 

Tanulmányi átlag 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 

Cigány tanulók 
tanulmányi átlaga 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 

Továbbtanulási 
arr 1%! 90,2 92 96,5 100 96 100 

Cigány tanulók 
továbbtanulási 
aránya /%/ 61,0 60,0 80,0 100 66,6 100 



5.sz. melléklet 
Tanévvesztés 1. osztályban 

Megnevezés 	Tend 	v 

1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 	1974/ 	1975/ 	 . 
1971. 1972: 1973. 1974.  	1975. 	1976. 

1.o. Tétszáma  40 	39 	38 	32 	43 	30 

Osztályismétlésre 
bukott 	' 6 	' 	5 	4 	1 

'15,0 	'17,0 	10;5 	3,1 

Osztályozatlan 1 Ole 2 3 2 

ó  2,5 	0 	5,4 	9,4 	4,6 

Tanévet vesztett  7 	5 	6 	4 	2 

17,5 	17,0 	15,9 	7,1 	4,6 

Megyei %-os arány 	9 	8,9 	8,6 	7,3 	6,4 	5,52 

Tanévvesztés 1-8. osztályokban 

Megnevezés 1970/ 
1971. 

1971/ 
1972. 

1972/ 
1973. 

1973/ 
1974. 

1974/ 
1975. 

1975/  
1976.  --~-__.- ~-_--- 

1-8. o. létszáma 262 253 240 242 .241 .246.. 

Osztályismétlésre
bukott 12 10 2 

. 
1 3 1 

4,5 3,9 0,8 0,4 1,2 . 	0,4  

Osztályozatlan 3 4 3 5 5 3  

1,1 1,5 1,2 2,0 2,0 1,2  

Tanévet vesztett 15 '  14 5 6 8 " ' 	4  

5,6 5,4 2,0 2,4 3,2 1,6  

Megyei %-os arány 4,8 4,3 3,9 3,4 3,5 2,66  



6.8 5,9 4,6 

Megnevezés É 

1970. 1971. 1972. 

Anyagi támogatás 
ezer Ft-ban 	 7 7 

Egy főre jutó be-
szerzési összeg /FT/3,1 3,1 3,1 

Könyvállomány értéke 
ezer Ft-ban 	84,6 89,1 93,7 

Kötetek száma 	4390 4540 4763 

Könyvtári tagok 
száma 	291 338 370 

Közülük általános 
iskolai tanuló 	124 136 132 

7.sz. melléklet 
A művelődési ház anyagi helyzete 

Megnevezés , 

E 

1970. 1971. 1972. 

Anyagi támogatás 
ezer Ft-ban 	8 8 

Bérjellegű kiadá- 
sok ezer Ft-ban 	.18 , 2 20,1 .2. 0,,6 

Energia, fenntar- 
tás ezer  Ft-ban 	19,5 19,8 18,3 

Költségvetés 
összege ezer 
Ft-ban 71,2 79 83 

V 

1973. 1974.. 1975. 

10 	13 	15 

148,6 159 

'6130 6595 

464 494 

196 199 

1974. 1975. 

60 88 

. 32, .9. .3 .6,3 . 39,8 

24,5 . 	28,3 

 92 	131 , 133 

135,6 

5960 

453 

183 

V 

1973. 

33 

6.sz. melléklet 
Községi Könyvtár adatai 



Megsevezés É V 

13 	15 . ' 	13 
Ismeretterjesztő 
előadások 

2  
Kiscsoportos foglal-
kozások összesén: 

8.sz. melléklet 
Tevékenységi formák  a művelődési házban 

1973. 1974. 1975. 

28 29 . . 	27 

13 15 18 

4 8 10 

2 6 

1.  

59 

1 

62 

Szakkötilk 

Gyermekfoglalkozások 

Tanfolyamok 

Műsor nélküli táncmu 
latságok 	 36 

1 

Szinházi előadások 	1 

Egyéb szórakoztató 
műsorok 

cí;ziríra kozta tó műsorok 
összesen: 	52 

Társadalmi ti.nnepségek. 4 

Helyi szervek rendez-
vényei 	11 

Más szervek rendez-
vényei' ' 	1 

Egyéb rendezvények 
összesen: 	 16 

Tevékenységi formák 
összesen: 	94 

_= 	 

1 2 

1 3 

1  

3  

48 40 

2 

7 

20 

= 

2 

2 

58  

.4 4 

12  

. 	4 

15 18 20 

2  

21 

105 

2 	' 

24 

109 

6 

20 

121 

1 1 

2 2 

4 4 

2 2 

Műsoros estek 

14  

== 

2 	9 

24 21 

4 5 

2 2 

8 7 

4 4 

33 29 

10 10 

47 	42___ 

153 	149 

1970. 1971. 1972. 

Filmvetitések 

Kiállitások 

Vetélkedők 

Kirándulások 

8 	4 	6 

2 	3 	5 

2 

Ismeretterjesztő ren- 
dezvények összesen: 	23 	22 	26 

Ifjusági klub 	 1 	- 	1 

1 

- 
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9. sz. mellékle t 

Bottyán Menyhért közmüvelődési igazgatóhelyettes munkaköri 

leírása 

I, Elsősorban  felelős az alsótagozatban folyó oktató-nevelő 

munkáért. Ennek kapcsán: 

1. Ellenőrzi az alsótagozatos nevelők órarendjét, vélemé-

nyezi, jóváhagyja a tanmeneteket. 

2. Irányitja, ellenőrzi az alsótagozatos munkaközösség mun-

káját. 

3. Munkatervben meghatározott módon részt vesz a tartalmi 

és gazdasági vonatkozásu elemzésekben, ellenőrzésekben. 

4. Havonta egy alkalommal ellenőrzi az osztálynaplók veze-

tését. 

5. Figyelemmel kiséri az óvodában folyó munkát is. 

6. Ellenőrzi az alsótagozatban a személyiséglapok vPT,eté-

sét, a családlátogatási feljegyzéseket. 

Figyelemmál kiséri a tanulók, kisdobosok tanitási órán. 

kívüli tevékenységét, a szabadidő hasznos kitöltését, 

elsősorban  a müvelődési házzal való kapcsolatot ille-

tően. 

8. Ellenőrzi, segíti az ünnepségek, megemlékezések megtar-

tását az l.sz. igazgatóhelyettessel egyetemben. 

9. Figyelemmel kiséri a beiskolázást, ellenőrzi a tanulók 

nyilvántartását. 

10. Segiti az alsótagozatban a kezdő és a képesités nélkü-

li nevelőket. 

11. Éves munkaterv szerint tantestületi értekezletet tart. 
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II. Közmüvelődés területén: 

1. Ellátja a Közmüvelődési Tanács titkári teendőit. 

2. Vizsgálja a lakosság kulturális alapellátásának szin-

vonalát, kulturális igényeit, szükségleteit. 

3. Irányitja a müvelődési ház és a könyvtár tartalmi mun-

káját a vonatkozó jogszabályok szerint.  

4. A középtávu tervek kidolgozásának időszakában kezdemé-

nyezi a községben müködő termelőszövetkezet és szolgál-

tató vállalatok, intézmények, társadalmi szervek közre-

müködését a kulturális ellátás fejlesztésében. 

5. Vizsgálja a közmüvelődési intézmények dolgozóinak élet-

és munkakörülményeit, javaslatot tesz azok javitására. 

6. A közmüvelődési intézmények dolgozóinak munkaköri leirá-

sát az intézmény vezetőjével közösen elkésziti. Ellenőr-

zi, ellenőrizteti azok megtartását, végrehajtását. 

7. A közmüvelődési intézmények költségvetési és fejleszté-

si terveinek kidolgozását javaslataival segiti. 

8. Ellenőrzi az intézmények költségvetésének célszerü, gaz-

daságos felhasználását, a pénzügyi szabályok, előirások 

megtartását. A tapasztalatokról, a szükséges intézkedé-

sek megtételéről tájékoztatja a szakigazgatási szervet. 

9. Közremüködik a közmüvelődési intézményvezetők minősité- 

sének elkészitésében. 

10. Irányitja és ellenőrzi a tanács által fenntartott müve-

lődési otthon és könyvtár munkáját, a központi és me-

gyei közmüvelődési célkitüzéseknek a helyi adottságok.-

igények, szükségletek és lehetőségek- figyelembevételé-

vel tervezett, hatékony megvalósítását. A közmüvelődési 

célkitüzések helyi megvalósitása feltételeinek és fel-

adatainak az elemzése alapján. 
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11. Javaslatot tesz a végrehajtó bizottságnak a művelődési 

otthon és a könyvtár éves munkaterve jóváhagyására. 

12. Gondoskodik a közmüvelődési intézmények munkájának ko-

ordinálásáról. 

13. Ennek kapcsán a fenti intézményeket segiti a tervek 

összeállitásában, segiti, ellenőrzi azok végrehajtását, 

14. A szakigazgatási szervvel együttmüködve megállapitja,' 

illetőleg módositja a közmüvelődési intézmények nyil-

vántartási idejét és az alkalmazható dolgozók számát, 

az intézmények munkarendjét, házirendjét, annak szükség 

szerinti módositását. 

15. A közművelődés irány'itásában együttmüködik a társadalmi 

szervek  és tömegszervezetek helyi szerveivel 'is  az il-

letékességi területén közmüvelődési intézményeket fenn-a 

tartó szervekkel, a lakosság, a termelő üzemek dolgozói 

világnézeti, erkölcsi, esztétikai nevelésének, általá-

nos és szakmüveltségének fejlesztése, valamint kultuvált 

szórakozásuk szervezése érdekében. 

16. A Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervével együttmükö-

dik a családi ünnepek társadalmi megrendezésében. 

Ellenőrzi az intézmények vezetőinek munkavédelmi, bal-

esetvédelmi ős tüzrendészeti tevékenységét. Javaslatot 

tesz a hiányosságok kijavitására. 

17. Ellenőrzi az alkalmi rendező szervek müsoros előadásait, 

a táncmulatságokat, továbbá a vendéglátóipara müsorokat. 

Az intézményvezetőkön keresztül gondoskodik a rendezvé-

nyekre vonatkozó joaszabály'i rendelkezések megtartásá-

ról. 

18. A közmüvelődési igazgatóhelyettes segitő- koordináló-

ellenőrző munkája nem csorbitja a két vezető /müvelődési 

ház igazgató, könyvtáros/ egyszemélyi felelősségét. 

Tiszapüspöki, 1973. január 
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10. . sz. melléklet 
Tanórán kívüli tevékenységben résztvevők 

Megnevezés Iskola Ének- Szak- Közép- Gyermek-, Nem  jár,. 
kar körökisk-ra foglalko- foglalko- 

elők. zás 	zásra 
száma 

Létszám 241 	35 	127 	36 . 	 112 	28 11,6 

Fizikai 0o1-
gozó gyerme- 
ke 226 33 122 36 102 28 12,4 

Hátrányos 
helyzetű 45 12 4 38 7 15,5 

Megjegyzés: egy tanuló max. két tevékenységi formában vehet 
részt a középiskolára előkészitők kivételével. 

11.sz. melléklet 
Tanérán kivüli tevékenységek száma 

Megnevezés TANÉV  

  

Középisl$lára 
előkészitő tan-
folyamok 

Gyerm ekf ogle 1- 
kozás 

Tevékenységi formák 
összesen: 

70/71. 71/72. 72/73. 

1 

2 
	2 

SIM 

8 	9 

73/74. 74/75.75/76. 

1 1 1 

8 8 8 

3 3 

5  5 5 

17 17 17 

Szakkörök 



12. sz. mel].éklet 

I rtékelő elemzés a Gyermek-klub 1973/74. évi tevékenységéről 

A Gyermek-klub szeptember 10-én kezdte meg müködését. Ötven gyer-

mek iratkozott be, ebből voltak, akik elmaradtak. 

Állandó taglétszám: 31 tanuló. 

A megtartott 13 foglalkozáson 383 gyermek vett részt.A tagságon 

kivül gyakran  látogatták mások is a klubot 

A nagy latszám az eredeti célokat módositotta. A 15-20 fős spe-

ciális gyermek-klub helyett, egy 30-35 fős általános klub ala-
kult ki. 

Az első időszakban szinte kifejezetten szórakoztatási célokat 

szolgált a klub, de a későbbiek során egyre szivesebben ismer-

kedtek meg a gyermekek egy-egy verssel, irodalmi szemelvénnyel 

dallal, játékkal. A kezdeti utkereső időszak után egyre inkább 

beigazolódott az az elmélet, hogy igenis vannak területek, ahol 

egyaránt le lehet kötni mind a 7 éves, mind a 10 éves gyermeket. 

Ezt szem előtt tartva dolgoztam ki az 1974/75. évi munkatervet. 

Az elmult hónapok során megindultunk a közösség kialakulása felé 
vezető uton, s már néhány nagyon fontos közösségi vonás alakult 

ki csoportomban. 

A csoport és a gyermekek igénylik a foglalkozásokat. Erre az i-

gényre lehet, és kell is támaszkodni, figyelembe véve a 6-10 éves 

gyermekek életkóri sajátosságait. 

Jellemző rájuk, hogy tudatos an  is tudnak figyelni, és nemcsak a 
külső benyomás ereje irányitja, hanem esetenként belső elhatáro-

zás, a megismerésnek s tudásnak belülről fakadó vágya határozza 
meg figyelmüket, cselekedeteiket. 
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A klubba elsősorban  fizikai dolgozók gyermekei járnak. Megtanul-

ják a szabad idő helyes eltöltését, szociabilitásuk nő. 

Célunk, hogy e kis csoportot több éven át formálgatva közösséget 

alakitsunk ki, melyben meghatározó szerep kell, hogy jusson az 

önmüvelésnek. 

A  klub  fő eleme a játék. A játék nevelési eszköz, segitségével 

tudatos befolyás gyakorolható a gyermek fejlődésére. 

A munkaterv ezt igyekszik tükrözni. 



szept.23.• 

szept.30. 

okt. 7. 

Okt. 14. 

okt. 21. 

okt. 28. 

nov. 4. 
nov. 11. 
nov. 18. 

nov. 25. 

dec. 2. 

dec.9. 
dec. 16. 

dec. 23. 

dec. 3 0. 

jan. 7. 

jan. 14. 

A beszédkészség 
fejlesztése 

Emlékezőkészség 
fe jleszté se. Fe- 
lelősség tuda-
tositás 

Mesekönyv olvasás 

Versek, dalok tanuló. 

U. a. 

Télapó várás 

Élménybeszámoló 
egyénenként 

Weöres versek 
önálló feleleveni-
tése 

A  Gyermek-klub  1975. évi munkaterve 

Időpont 

szept. 2. 

szept. 9. 

A f og1. cime 

Nyári élményeink 

"Aki még nem ju-
tott szóhoz" 
Nyári élményeink II. 

Pedagógiai cél A f og l. mene te 

A gyermekek elmess 
nyaralásuk történél 

U. a. 

szept.16. "Ujra iskolában" 
	

Beszélgetés./Milyei 
hatással van a gyex 
mekre, hogy ismét 3 
kolába megy. / 

Rongy collage I, Kézügye s s é g, f an-
tázia fejleszt. 

Mese-rongyfigurák 
készitése 

Rongy collage II.  U. a. U. a. 

Rongy collage III.  U. a. U. a. 

"Gyerekek, megélünk!" 

"Kiállitást rendezünk!" 

"Játék a betükkel" 
	

Fogalomalkotás 

Télapóra készülünk 

U. a. 

Főpróba játékkal 

"Télapó itt van.." 

"Készülünk a fenyőünnepre!" 
U. a. 

Fenőyünnep 

Záróf oglalkozás 

Klub- é lményti ink 
1974-ben 

"Ezeket tanultuk" 
Játékfelelősök 
megválasztása 



A fogl.cime 

"Tél a falub an " 
c. rajz. Ahogy én 
látom a telet 

"Tél a faluban" 
c.rajzkiállitás 
A tél öröme. 

"Téli játékok" 
'Hazánk M. o. " 
c. motiváció mon-
tázs 

Időpont 

jan. 21. 

jan: 28. 

febr. 4. 

febr. 11. 	"Tájak és emberek" 

febr.28.. 	Versben az eddi- 
giekről 

febr.25. 	"Ki tud többet a 
magyar tájról?" 

márc. 4. 

márc. 11. "Könyvtárhaszná-
lat" vetélkedő 

"Játék a szavak- 
kal,f ogalmakkal" 
szóhaszn. 

márc. 18. 

márc. 25 . 

, apr. 1. 

"Most melésünk!" 
I.  

"Most melésünk!" 
II.  

Olvasás, beszéd-
készség fejl. 

U. a. 

"Tudni illik,hogy Közéletre nev. 
mi illik." 
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Pedagógiai cél 	A f ogl. mane te 

Kézügyesség fej-
lesztése, lényeg-
látás 

Évszakismeret 

Alapvető föld-
rajzi ismeretek 
megtanitása ér-
zelmi töltéssel- 

U. a. 

Vers-szeretet 
Érzelemgazdagság 

Szó ki osgyarapitás 
fogalomalkotás sal 

A könyvvel való 
barátkozás 

Rajzok készítése 
a télről, beszélg( 
tés a motivációró: 

Mikor kezdődnek a: 
évszakok? Mi jell( 
zi a telet? 

Játéktanulás. Mi 
jut eszetekbe" ha 
ezt halljátok: 
haza! 

U. a. 

Petőfi, Kisfaludy 
Weöres versek 

Iker-, hangulatfa 
tő szavak."Sátidr ,  
játék 

Kézikönyvtár hasa. 
nálat. Mi a katal 
gus? 

Mesekönyvek feldo 
gozása 

U. a. 

Helyzetjátékok; s' 
regjátékok. /Foty 
matos előkészités 
érdekeltségi rend 
szer. ! 

Bizonyitás, egész- Forgatókönyv 
séges versenyszell. 



Vetélkedő illem-
tanból  

ápr.15. 	Bábelőadás  

ápr.22. 	"Kedvelt verse- 
im"  

,, 
~ apr.  8.  

3  

Időpont 	A fogl.cime 	Pedágógiai cél A f og. menete  

Forgatókönyv A társas érintke- 
zés alapismerete- 
inek elsajátitása 

Kulturált szóra-
kozás  

Szereplési vágy ki- A gyermekek mondjá 
elégitése, szerep- el kedvelt verseik 
léshez szoktatás 

ápr.  29.  Egészségünk vé-
delmében. Hogyan  
táplálkozzunk?  

A helyes táplál-
kozás 

máj.6.  

má j. 1.3.  

máj.20.  

máj.27.  

juh. 3.  

jun.  10.  
jun. 17.  
jun. 25.  

ju1.  1.  

Jul. 8.  
jul. 15.  
jul. 22.  

jul.29.  
aug.5.  
aug. 12.  
aug. 19.  
aug. 26.  

"K:i  s f iukr ó l, k:i s-  
lányokról"  

Nemi felvilágo-
sítás  

"Igy élünk a  
klubban"  

"Igy müködik a mi Módszert ani be-
klubunk"c. bemu- mutató 
tató foglalkozás 
a hálózati klub-
vezetnknek 

Gyermeknap sok játékkal  

Tavasz és nyár  

Játék az udvaron  

/külön programban;'  

Beszélgetés  

Külön forgatókönyv  

Beszélgetés, játék 

Csapatjáték a meg-
határozott terv 
szerint 

Tanulmányi kiráng.  

Udvari játékok  

Mesemozi-sorozat 
 

Mesefilmek bemutatása 

Kirándulás a  
Tiszához  

Évszakismeret 

A természet meg-
szerettetése  

Törökszentmiklós, 1974.februrá 5.  

/ Darabánt Anna  
klubvezető 



: sz.anelléklet 

Az "Irodalom szakkör" 1973/74.évi munkájának értékelése 
MEMO 

A szakkör a nyári szünet után, szeptember 1-én kezdte meg mun-

káját. 

Tagjai: 7-10 éves koru gyermekek. 

Létszáma: 35 fő. 

A szakkör létrehozásával /1973/ az volt a célunk, hogy fejlesz- 

szük tanulóink irodalmi ismereteit, esztétikai izlését, gyara-

pitsuk szókincsüket, élményszerübbé tegyük a családi és társa- 

dalmi ünnepségeket. Ezen tulmenően célunk az is, hogy a szakkör 

tagjaiból jó közösséget alakitsunk ki, tanulóinkat öntevékeny-

ségre neveljük. 

A tevékenykedtetés során olyan alapozást nyujtunk a tanulóknak, 

mely, biztosit ja, hogy a szakkörben eltöltött évek után akti_v,' 

kezdeményező, közösségi egyént adunk a közoktatásnak-közmüve-

lődésnek. 

Az eltelt időszak azt bizonyitja, hogy a gyermekek szivesen jár-

nak a foglalkozásokra, aktivan bekapcsolódnak a munkába, öröm-

mel szerepelnek, s rendelkeznek néhány - közösségi egyénre jel-

lemző - tulajdonsággal. 

A foglalkozásokon továbbra is - a komoly felkészülés mellett -F 

sok játék, rejtvény, szójáték kap helyet, figyelembe véve a ta-

nulók életkori sajátosságait. 

Ilyen meggondolások alapján állitottam össze az 1974/75.évi 

munkatervet. 



Az "Irodalmi szakkör" 1974/75.évi munkaterve 

A foglalkozások hétfőn vannak, a váltakozó tanítástól függően. 

Hónap, 
hét, 

Szeptember  

A foglalkozás anyaga Nevelési feladat 

1. Alakuló f oglalkozás q  Tisztsé-
gek. Nyári élmények 

2. Az éves program megbeszélése, 
jóváhagyása  
Mese, film 

3. "Kivánságláda" 

4. .Mese, játék, dal 

Október  

1. 	November 7-i müsor megbeszé- 
lése. 
Szórakoztató Weöres versek 

A vállalás kötelezettséget 
is jelent 

Önállóság, öntevékenység 

Reális kérések, kivánságok 

Kisebb testvérrel való fog. 
lalkozás a családban. 

A Szovjetunió bemutatása 

'2. Összeolvasási próba 
Orosz népmese 

A szovjet nép élete régen 

3. Versek, prózai szövegek hang-  A Szovjet nép élete ma 
sulyozása, daltanulás 

4. Főpróba 

November  

1 . Az ünnepi műsor bemutatása 

2. A Fenyőünnepi müsor ismer-
tetése. Versek, dalok 

3. A müsor gyakorlása 
"Mit szeretnél karácsonra" 

U . a. 4.  

Kifejező előadásmód, érze-
lemkeltés 

Ajándékozni öröm 

Reális kérések, kivánságok 

U. a. 
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December  

1. 	A inüsorban szereplő táncok 	Mozgáskultura fejlesztése 
bemutatása, tanitása 

2. A müsor teljes próbája 
"Jön a mi Télapónk!" 

3. A Fenyőünnep müsorának fő-
próbája  

4. A müsor bemutatása  

Szüleidnek is szerezz kel-
lemes meglepetést 

Kifejező előadásmód 
Hangulatteremtés 

Érzelemkeltés a hallgatók 
körében is 

Január 

1.  "Ami a Télapó puttonyából-
kimaradt" 

Közösségi magatartás fe jl. 

2.  Versek, mondókák, játék Kulturált szórakozás 

3.  Bábszinházlátogatás L. a. 	+ Közlekedés! 

4.  A névadó ünnepségek müsorá- Materialista szemlélet ki- 
nak gyakorlása. alakitása. Szülői szeretet. 

Február 

1 . 

2'. 

3.  

4.  

Az április 4-i müsor anya-
gának megbeszélése 

Szereposztás 
"Mit visz a kis hajó?" 

Közös vers '  szöveg és dal-
tanulás 

Vers, és szövegmondás 
Egyéni korrekció 

Tisztelet hazánk. felszaba'. 
ditóinak 

Amire büszkék vagyunk 

Életünk a felszabadulás alc 

Ki a jó hazafi, ma? 

Március  

1. A müsor összeállitása 
"Játék a betükkel" 

2. A müsor anyagának gyakorlása 
Vers, próza, dal 

3. Bábszinházlátogatás  

Példakép választás 

Mit tudsz a szovjet uttörők 
ről 

Fegyelmezett magatartás; ku 
turált szórakozás 
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4. Az ünnepi müsor főpróbája 

Április  

1. Ünnepi müsor felszabadulá-
sunk 30.évf.tiszteletére 

2. Kirándulás a Tiszához 

3. Müsoranyag május 1-re 
Szereposztás  

4. Gyakorlás. Vers, próza, 
mozgalmi dalok 

Május  

1. Az ünnepi müsor bemutatása 

2. Mese, próza, filmvetités 

3. Közös mozilátogatós  

4. 	Müs oranyag a tanévzáró ün- 
nepélyre  

Érzelemgazdagság - "Emlékez-
zünk a hős márt ir okra ! "  

Az ünnep jelentősége nyilvá-
nuljon meg tartalmi, formai  
vonatkozásban. Érzelemkeltés  

Szülőfalunk szépsége. A ter-
mészet változása.  

Ma szabadon ünnepelhetünk  

Hogyan ünnepeltek régen, a  
felszabadulás előtt?  

"Tavasz! Vidámság" Szabadság  

Érdeklődésfelkeltés egy-egy  
könyv, verseskötet iránt  

A látott film megbeszéléséhe:  
szükséges szempontok kiadása  

Önálló müsorválasztás  

Junius  

1.  A tanévzáró ünnep müsorának  A szabadidő hasznos eltölté- 
gyakorlása  sének néhány módja  

2.  U, a.  U, a.  

3.  A müsor bemutatása  Értékelés, jutalmazás  

4.  Záró foglalkozás.  

Julius, augusztus hónap nyári szünet.  

Tiszapüspöki, 1974. szeptember 1.  i 	1 	~ ~ • r- ~ 
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B~ottyán Menyk%rtné  
. szakkörvezető 



14. sz. mel lékle t 

A Báb-szakkör 1973/74 -„évi munkaterve 

A szakkör célja a t anulók /7-10  éves/ 'beszédkulturájának fejlesz-
tése s  esztétikai érzék, előadói készség kialakitása bennük. Meg-
láttatni és megtanitani a gyermekeket arra, hogy a mondanivalót 
a tulajdonságokat mozgással, karakterrel is ki lehet fejezni. 
A báb-csoport közösséggé formálása, a  szabad  idő hasznos eltöltése.; 

Szeptember 

1. Első találkozás, ismerkedés. A szakkör állandó idejének 
megbeszélése. Beszélgetés, élménybeszámoló részemrő.., 
bábos eseményekről. 

2. Megismerkedünk a bábokkal. Közelebbről: mi is az a báb-
játék? Általam készitett bábok bemutatása. Ki-ki tetszés 
szerint játszik vele. Ötlet és segitségadás. Mindenki 
kés.zit egy egeret. 

3. Manipulálás az egerekkel. Tetszés szerinti játék. 
Mesehallgatás: A hazudós egér 

4. Weöres versek2  azok megtanulása. A tanultak gyakorlása. 
Halk,, hangos beszéd. A bábszinpad bemutatása. 
Zenehallgatás: gyermekdalok /ének ?  furulya/ 

Október 

1. "Szomszéd népek gyermekdalai" c. könyvből gyermekdalok 
tanulás a /furulya-kis ére t/ 
Versek,, dalok összekapcsolása, a paravánon mozgásos gya-
korlatok: tánc gyakorlása fakanállal. 

2. Beszédtechnikai gyakorlatok, Helyes artikuláció, beszéd-
kiejtés, beszéd-technika, mondatszerkesztés gyakorlása. 
Mondókák, kiolvasó-játékok. 

3. Beszédtechnika - gyakorlás. 
Mesehallgatás: A három csibe 

4. A mese tartalmának visszakérdezése. Önálló, összefüggő 
elmondása.  
Kar és kéz mozgatási gyakorlatok fakanállal. 
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November 

1. A paraván teljes terének bejátszásai, a tér mindenirá-
n u helyes  kihasználása. Egyéni játék. 

2. Bábkészités. Dalok, táncok, versek tanulása ás gyakor-
lása a paraván mögött. Artikulációs gyakorlatok ismét-
lése állatbábbal, 

3. A bábkészités folytatása, dalok ismétlése. Tánetanulás 2  
olvasó-próba. 

4. A tanult szövegek=  versek,, dalok gyakorlása mozgással, 
Szerep-osztás. 

December  

1. A. bábok mozgatásának tanulása, gyakorlása. Végleges 
szereposztás. 
Az általam kreált kis zenés darab  összeállitása. 
Cime: Peti és Panni története. 
I. komoly próba 

2. A mozgás gyakorlása, a darab összehangolása, finomitása. 
II, komoly próba 

3. A magasságok betartása, a tér kihasználása s  kifejező 
előadásmód gyakorlása. 
III. komoly próba 

4. Főpróba 

Január 

1. Első nyilvános előadás juttörőosapat bemutatójaj 
Cim: Panni és Peti története. /fakanálbábok/ 

2. Az előadás értékelése s  megbeszélése=  az előfordult hi-
bák korrigálása. Személyes élmények meghallgatása, aján-
dékkal kapcsolatos an. 
Távlati célok megbeszélése. Eljátszom a "Három csibe" 
darabot. Szereposztás,, forgatókönyv. 

3. A már ismert mese bábszinpadra való alkalmazása. Szöveg-
tanulás )  játék. 
Próba. Egyéni szerepek játékkal való kidomborítása, 
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4. 	A bábok mozgatásának fokozott figyelése s  a paraván tel- 
jes terének kihasználása. Beszéd, mozgás, ének '  tánc. 

Február 

1. 	A "három csibe" c. darab gyakorlása. Beszéd, mozgás, 
improvizáció. 

20 	Főpróba. 

3. A "Három csibe" .c. darab  bemutatása az iskola farsangi 
ünnepélyén 

4. Az előadás megbeszélése. Egyéni észrevételek. A. játék 
közben szerzett élmények meghallgatása. 

Má.r':Aus 

1. . "A három kismalac" i. mese  feldolgozása,  tartalmának 
visszakérdezése. 

2. A mese önálló =  összefüggő elmondatása. Több variáció/  
Beszédtechnikai gyakorlatok: helyes artikuláció '  beszéd-
kiejtés :  beszédtechnika, mondatszerkesztés a mese alap- 
Jan. 

3. U. a. 

4. Bábok készitése a meséhez. I. 

Április 

1. "A három kismalac" c. mese bábjainak készítése. II, 

2. A szerepek, szövegkönyvek kiosztása. Néhány epizódot 
eljátszunk a meséből. 

3. A már ismert mese szinpadra alkalmazása, a megt anult 
szerepek alapján. Játékpróba. 

4. Gyakorlás o  A szöveg és a játék összehangolása. 

Má jus 
1. 	Próba. A játékosság kidomborítása, helyes szövegmondás. :_ 

Az egyéni játéklehetőségek kihasználása, az egész pa-
raván terének bejátszása. 



Szatmáry ikó 
báb-szakkör vezető 
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2. 	U. a. ,, valamint a hibák korrigálása. 

	

3; 	Készülés a tanévzáró ünnepélyre 
Az előző foglalkozások teljeses anyaga. 

4. 	Az egyes epizódszerepek kidomboritása. Egyéni játék, 
improvizáció. 

Junius 

1. A mese összefüggő eljátszása többször is. Korrekció. 

2. Próba. Szöveg, dal t'  játék egysége. Finomitás. 

3. "A három kismalac" c. mese bemutatása az iskola tanév-
záró ünnepélyén. 

4. Zárófoglalkozás. 
Az egész évi munka értékelése, jutalmazás. 

Julius, augusztus, nyári szünet. 

Megjegyzés: 

A Báb-szakkör rendszeres kapcsolatot tart a Törökszentmiklós vá-
rosban müködő felnőtt 'bábcsoporttal. Előadásaikat az év folyamán  
több elkalonunal is megtekintjük. Az Állami Bábszinház törökszent-
miklósi előadásait minden esetben megtekintjük. 

Tiszapüspöki, 1983. szeptember 1. 



15. s2.melléklet 

Al "Nyolcadik osztályosok klubja" 1974775.évi munkaterve 

Értékelő rész 

A  klub  1973. októberében alakult azzal a céllal,:  hogy az általá-
nos iskolai tanterven tulmenően széleskörü ismereteket nyujtson 
a gyermekeknek az élet minden területéről =  erősítse a klubtagok 
közösségi tevékenységét :  támpontokat adjon a szabad idő helyes 
eltöltésére vonatkozóan, önmüvelésre serkentsen. Alapvető célunk 
továbbá :  hogy egy év elteltével öntevékeny fiatalaokat adjunk az 
ifjusági klub számára. 

A taglétszám 20 fő.  
Többségük fizikai dolgozó gyermeke .  

Az elmult.évben megtartott foglalkozásokat a gyermekek szivesen 
látogatták:  öntevékenyen bekapcsolódtak a munkába. Igazolatlan 
hiányzás nem fordult elő. 

A munkatervet a klub tagjaival közösen állitottam össze a kiván-
ságok alapján. 

A foglalkozások általános rendje: 

- gyülekezés .:  elhelyezkedés :  ének 
- daltanulás 
- a foglalkozás témájának feldolgozása 
- játéktanulás 
- zene :  ének :  játék 
- a következő foglalkozás témája vázlatosan 
- előzetes  feladatok: -  befejezés. 

Szeptember 

1. Alakuló foglalkozás. Az általános rend megbeszélése n  
katerv közös összeállitása. Naplóvezetés, tisztségviselők. 
Előzetes feladat: verseskötetek beszerzése. 

2. Verselemzés. Kimagasló költői egyéniségek. 
Előzetes feladat: mit olvastál a.fiuk :  lányok kapcsola-
táról? 
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Október 

1. 	Kapcsolat a fiuk és lányok között. 
Előzetes feladat: az ifjusági klub tagjainak meghivása. 

2. 	Találkozás az ifjusági klúb tagjaival. 
Előzetes feladat: 

November 

1. "Ismerkedjünk a Szovjetunióval!" 
Előzetes feladat: önálló felkészülés alapján - illik ?  
illik: az ajándékozásról. 

2. "A 'barátod, barátnőd vagyok!" 
Előzetes feladat: készülődés "Télapóra". Nevek kihuzása ?  
ötletek. 

December 

1. Vidám Télapó délután. Ötletesség a csomag-e,lkészitésben' 
Ajándékozás egyéni felkészülés alapján. 
Vers, játék?  humor. 
Előzetes feladat: önálló felkészülés a pályák, szakmák 
ismertetésére /kb: 4-5 fő/.  

2. Pályák, szakmák ismertetése. Beszélgetés a pályaválasz-
tásról. Filmvetités. 

Január 

1. "Illik - nem illik" - vidám illemtan. Helyes viselkedés 
társaságban, vendégségben ?  szórakozóhelyeken. Az alka-
lomnak megfelelő öltözködés. 
Előzetes feladat: népmüvészeti anyagok gyűjtése. Köny-
vek, cikkek. 

2. Népmüvészet. Népviselet, népszokások. Némüvészeti táj-
egys égeink. 
Himzések, faragások, használati tárgyak. 
Előzetes feladat: Egyéni vállalás; ezt olvastam; zene-
szerzők élete. 



3 

Fébruár 

1. 	"Ezt  olvastam" - zeneszerző életének bemutatása. Rövid 
cselekmény. A  legjobban  tetszett rész felolvasása. 
Előzetes feladat: Festők élete, reprodukciók gyűjtése. 

Gauguin, Chagall,, Van Gogh, Picasso néhány festményének 
elemzése. 
A gyűjtött anyagok megbeszélése. 
Előzetes feladat: Képek, cikkek gyüjtése a müvelődés 
farmáiról. 

Március 

1. A szabad idő hasznos eltöltéséről. A müvelődés, szóra-
kozás formái, az egyéni és a közművelődés. 
Előzetes feladat:  március 15., 21. 2  április 4.-képek, 
cikkek gyüjtése. 

2. A "három tavasz ünnepe". Megemlékezés. A gyüjtemény ösz-
szeállitása a kiállitáshoz. 
Előzetes feladat: Képeslapok hazánk különböző tájairól. 

Április 

1. "Ismerd meg hazáadat!" - vetélkedő választott zsüz'ivel, 
a gyüjtött anyag segitségével. 
Az április 4-én bemutatásra kerülő film megtekintése. 
Előzetes feladat: anyaggyüjtés hazánk felszábad:itásával 
kapcsolatban.  

2. Hazánk felszábaditása, az élet megindulása. 
"Ki ma a jó hazafi?" 
Előzetes  feladat:  előkészület nyársaláshoz, javaslat a 
májusi vetélkedőre. 

Május 

1. Kirándulás, szalonnasütés. 
Labdajátékok. 
Előzetes  feladat:  a vetélkedő programja. 

2. "A végén minden kiderül!" - játákos versengés. 
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Junius 

1. 	. "Ki-mit-tud" - az óv klübfogialkozási anyagából. 
Jutalmazások. 
"Nem buosuzunk, mert nemsokára ujra,találkozunk az if- 
jusági klubban!" 	 . 

2 e 	Klubdélután mogliiivott vondégokke:L. 
Vetélkedőt  játék:  irodalmi müsor 2  tánc. 

Julius augusztus nyári szünet. 

Tiszapüspöki :  1984. szeptember 1. 

rIA 
Kolozsvárii 

klúbveze 



16.sz. melléklat 

A vizagá.lat során alkalma.zott ankétok, int©r juk mankáakban fel- 
dolgozott 'főbb kérdéset 	 . 

1. Az osztályfőnökök körében  alkalmazott /irásos/ ankét kérdé- 
sokből : 

- Az osztályfőnök által hátrányos helyzetünek itélt tanulók 
száua: 

- Ebből tlig6.n.y tanuló: 

- A szülők foglalkozása 

apa, 	anya 

ház tar té.á bé li 
alkalmi munkás 
segédmunkás 
botanitott munkás 
szakfikás 
szellemi dolgozó 
nem dolgozik 

- A szülők iskolai végzettsége 

apa 	anya 

• anka.lfábéta 
4 osztálynál kevesebb 
4  osztály 

• 5.:6 osztály ' 

7-8 osztály 

szakiskola 
érettségi 
€ea.sőfoku végzettség 

Csa36dszerkozet 

a szülők 'házas+ágban élnek 
élettársak 
külön élnek 
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a házasságot felbontották, de együtt élnek  

a gondozó szülő uj hásáasságot kötött  

a gyermek nem a szülőknél nyert elhelyezést  

a gyermek félárva  

nagyszülő is 61 a családban  

más felnőtt is  él a családban   

- A testvérek száma  

egy testvér  

két testvér  

három testvér  

négy testvér  

négynél több testvér  

nines testvére  

Életmód a családban  

könnyeimii életvitel  

erkölcstelen 'élet  

italozás  

brutalitás, garázdaság  

bünizis  

- Lakásviszonyok  

a lakás rossz állagu  

egyszóhás .  

kétszobás   

mines  ~~.11any 
alapvető felszerelés, 'berendezés hiányzik  
egy szobában több koroszté.ly 61 együtt  

egyéb 	 . 



- Anyagi helyzet 	 apa 	anya 

a szidó munkaképtelen 

a eziilő csökkent munkaképességü 

önhibáján kivül alacsony keresetit 
többgyermekes osaléd 
egyéb. 	 . 

- Nevelési hiányosság 

góndózat lans ég 
felügyelet hiánya 

közömbösség 

túlzott é'zigor 

kényeztetés 
érzelmi kapcsolatok hiánya 
gyülölködés 
kettős nevelés 
egyéb 

Ta.núlmányi helyzet 

jeles jó közepes elégséges elégtela 

&tlagerodmbnyök 
tantárgyi eredmény 
magyar nyelv és irodalom 
tantárgyi eredmény 
matematikából 

- Osztályismétlők száma 

- Tulkorosak száma 

2. A tanulókLitöróben alkalmazott /irásos/ araként kérdésekből: 

- Mivel töltöd szivesen a szabad idődet? 
rá.diózá.s, tv-nézés, mozi, olvasás, sport s  hobby,  zene- 
hs.11gatá.s , egyéb 

- Könyvtári tag vagy-e? igen, nem 



Milyen eóilal még y a könyvtárba? 
kölosönzés, ott olvasok, tanulás, folyóiratok, ujságok 
nézegetése, rendezvényeken rondezv'nyekei' részvétei, zenehallgatós 

Kérsz-e tanáosot, segit.séget a könyvtárostól? igen, nem 

▪ Szükséged van-e az iskolai felkészüléshez a tankönyvön 
kiviit más könyvekre is? igen, nem 

• Ha. igen, honnan szerzed 'be. ezeket a könyveket? 
könyvtár'ból,. megveszem, egyéb helyről 

- Van-e saját könyved?  
10-20 db; 20,.50 db; 50 db -nál több; nines könyvem 

- Hány• könyvet olvas tál ebben  a tanövben? 
5-nél 

 
többet;. 4-5 db-ot; 2-3 db-ot; 1-et; egyet  sem  

- Miért olvasol? 
szórakortat;  hogy tanuljak, jobban megismerjem a világot; 
kedven időtöltésem; a mindennapi tanuláshoz szükséges ' 

A vizsgált minta főbb sajátosságai: 

N = 241 

A tanulók, osoportmeg- 	tanulók 
oszlása . 

	 száma 

1. 30 	12, 4 
2. 41 	17,0  
3. 29 	12,0  

évfolyam 	4. 	 32 	. 	13,3 
5. 32 	13,3 
6. , 	 26 	 10,8  
7. 25 	' 	10, 4 
8. 26 	10,8  



. A tanulók óeoportmeg- 
oszlácaa  

'tanulók  
száma 

tanulmányi 

elémenetel 

jó 

közepes 

gyenge 

82 	342 0 

98 	40,7 
61 	25,3 

Neme 
	fiu 	 118 	48,9 

leány, 	123 	52,1 

Egyéb • 

hátrányos 
helyzettű 	45 	192 0 

oigány tanuló 	57 	23,6 

fizikai dolgozó 
gyermeke 	226 932 7 

3. A hátrányos helyze tii tanulók körében folytatott interju kór- 

déseibál: .. 

- Részt veszel-e tanórán kívüli foglalkozáson? 

- Milyen foglalkozásokra jársz? 

- Látogatod-e a. foglalkozásokat rendszeresen? 

- Miért ezekre a foglalkozásokra jársz? 
- Jobbnak tartod-e a foglalkozásokat a tanitási óráknál? 

Ha igen, miért? 

Mit javasolsz az iskola felé? 

4. A pedagógusok körében folytatott'interju kérdéseiből: 

- Hogyan minősiti az iskola, a könyvtár és a művelődési ház 

egyiittmaködósét? 

- Az együttmulködés területei közül melyeket tartja legered-
ményesébbnek? 

Az iskolára nézve van-e kedvező hatása az együttműködés-
nek? 



-: Van-e, a.mi  neheziti az egyii .ttmiikddist? 

- Melyek ezek a ne he z i t ő kóriilménya k? 

-- Mit  javasol az együttmri.ikcrdbs tovébbi bővitéséhez? 

5. A népeavelők kórében folytatott interju kérdésekből: 

- Hogyan itéii meg az együttmiiködést? 

• Miben látja a változást? 

•. Milyen területen legjobbak eredményeik; .. 

A felnőttek, fiatalok mUvel,ődését,, . szórakoztatását ille-

tően milyen eredményeik vannak? 

- Vannak-e az együttmükódésnek akadályai? 
Javaslatok  a további munkára vonatkozóan: 	• 



VII. Irodalom 

1. A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai. 
AZ T2SZI4P Központi Bizottsága 1974. mároius 19-20-i 
ülésének a közművelődéssel foglalkozó napirendi pontja. 
Kossuth Könyvkiadó, 1974. 

2. Andai György: Az oktatás és a közmiivelődós egysége. Sot-
oldalu személyiség nevelése„ - Pest megyei Hirlap, 1979. 
24.sz. 

3. Az állatni oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. 
Az MSZMP Központi Bizottsága 1972. Junius 14-15-i filése. 
Kossuth Könyvkiadó, 1972. 

Az állami oktatásról szóló 1972. Julius 15 -i központi 
bizottsági határozat végrehajtásának tapasztalatai és 
a közoktatós további fejlesztésének irányelvei. 
Kossuth Könyvkiadó, 1982. 

5. Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, 1970. 

6. Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési 
célrendszer. 
Akadémiai Kiadó, 1976. 

7. Bank Józsefné - Végh Mihály: Az oktatás és a közművelő-
dés együttaiiködésének gyakorlata a nevelő-oktató munká-
ban  Sarudon. = Hevesi  Miive lódé s, 1978.1. s z. 

8. Batár Ilona: Iskola és közmiivelődés. = Nópmiivelés, 1980. 
9. sz. 

9. Bernáth József: A permanens nevelés-művelődés az általá-
nos iskola funkciórendszerében. 
Módszertani Közlemények, 1978. 1. sz. 

10. Biró István: Az iskolavezetés feladatai a t anulók önműve-
lődési igényének kialakitása érdekében. = Hevesi P2iivelő-
dés, 

 
1979.2.sz. 

11. Bógyi Kálmán - Veress Zoltán: Milyen lesz a besenyőtelki 
komplex intézmény? = Köznevelés, 1978.8.sz. 



12. Budai Rózsa: Iskolában, iskolán kívül. Népmiivelák közös  
felelőssége. = Vas Népe, 1978.5.sz.  

13. Cseppentő Miklós: Gondolatok az iskolák és a művelődési  
otthon jellegü intézmények együttmüködéséről. = Szolnok  
megyei Fórum, 1981. l.sz . 	. 

14. Csorna Gyula: Az iskola és a közmiivelődési intézmények  
együttmüködéséről. = Pedagógiai Szemle, 1978.1.sz.  

15. Erdei Gruz Tibor: A tudományos-technikai forradalom és a  
nevelés. = Magyar Pedagógia, 1970.4.8z.  

16. Eszik Zoltán: Komplex miivelődési intézmények.  
Magyar Pedagógia, 1981.2.,sz.  

17. Eszik Zoltán: A komplexitás társadalmi szükséglet. = Nép-
müvelés, 1980.2.sz.  

18. Eszik Zoltán: Általános Miivelődési Központok Magyarorszá-
gon /1981-84./ Husz kiemelt intézmény tapasztalatai alap-
ján.  
Népművelési Intézet, 1985.  

19~ Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktura és az iskolarendszer  
közötti néhány összefüggés. = Szociológia, 1972.1.sz.  

20. Földiák András - Vaikó Éva: Mire megyünk együtt? /Javas-
lat az integrált intézmények tartalmi kibontakozásának  
megitélésére/. = Kultura ás Közösség, 1981.6.sz.  

21. Futala Tibor: A komplex művelődési  intézmények létesitésé-
ről kiadott irányelvek. = Könyvtáros,  1977.4.8z.  

22. Györke Zoltán: Oktatási-közművelődési intézmény szilletett.  
Körzetesités Bakonyszontbathelyen. = Dolgozók  Lapja.  
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ság, 1968. 

42. Országos Közmiivelődési Tanácskozás 1984. október 4-5. 
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a közművelődési otthon egyiittmü- 

50. Szakasits D. György: Magyarország és a tudományos-technikai 
forradalom. 
Kossuth Könyvkiadó, 1973• 	' 

51. Tóth Béla: A közmOvelődés és az'uttörőmozgalom néhány kér-
. dése. = Uttörővezető, 1980.2.sz. 

52., Yaikö Éva.: Kisérlet egy komplex mü.véládési intézmény létre-
hozására. = Pedagógiai Szemle, 1981.2.sz. 



dékátheiyettes 

'' ' 15-65/1985.' 	 ..Botty6h Menyhért 
' ....... 	 bksz. 	Tárgy: 	 

doktori szigorlata. 
Melléklet: 1 db disszertáció 

/ :Dr.Nagy József elvtársnak 
// 	egyetemi tanái,  

/ 

H e 1;.y h e n 

Professzor Elvtiárs! 

Melékelve 6 PtiltP4.1  YolYpefq Azjpkta?közmilvelőfiésiAnt6z- " • • • • • • 	.... . 	. 
,46üyek eogyüttmdködóee 

doktori értekezését tisZtelettel  felkérem,  b.ogy azt megbirálni 

• vaskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs. azives figyelmét fel- 
• / 

tanáCsülésünk ama b.atá'rozatára, amely a birálát elkészitésének 

-és benyujtásának legkésőbbi határldejét a kézb.ezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékeit értekezést a .birálat elkészitése után SziVeskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltarba vétel ás é  könyvtárban  való elhelye-_ 

tésp céljából. 

Szeged, 41,91.05... 1p.c■ 27... .. 	.... . „. 
4 

. 	 • 

A kiadmány hiteles: 	r  

" iőelKaó ."  
Hap 	. Droikjostoa 4315 .pnot. 

• 

• Dregagy Jó zseg 	társbiráló 


