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BEVEZETÉS  

A köznevelési rendszer helye, funkciója a szocialista tár-

sadalom fejlődésével  párhuzamosan változik, módosul. E változás, 

fejlődés nyomon követhető a szocialista iskolarendszer alapjainak 

harminc év előtti lerakásától napjainkig, s ma ismét a tovább-

fejlesztés "mikéntje" a gondja kutatóknak, oktatásügyi vezetők-

nek, pedagógusoknak - társadalmunk egészének. 

A köznevelés továbbfejlesztésének igénye hivta életre "Az 

állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairöl" ki-

dolgozott 1972-es oktatáspolitikai párthatározatot. A párthatá-

rozat értékelte a köznevelés terén a felszabadulás óta megtett 

ut eredményeit, jelenlegi hiányosságait, megoldásra váró felada-

tait. Irányelveiben célul tűzte ki a fejlett szocialista társa-

dalom céljait szolgáló köznevelési rendszer kiépitését. 

A kitiizött feladatok megoldását a határozat két ütemben 

tartja megvalósithatónak. Tartalmaz egy rövidtávu programot, 

melyben az adott köznevelési rendszer keretein belül végrehaj-

tandó fejlesztési feladatokat jelöli meg; és egy hosszutávu 

programot, melyben kimondja a köznevelés távlati fejlesztésének 

szükségességét, ez irányban a kutatómunka és tervezés megkezdését. 

A pedagógusoknak hangsulyozottan kiemelkedő szerepet szán 

a határozat a feladatok megoldásában. 

A köznevelési rendszer fejlődése során az iskolával szem-

beni követelmények növekedése maga után vonta a pedagógusokkal 

kapcsolatos elvárások fokozódását. E követelmények érintették 

a pedagógus személyiségét, ellátandó feladatait, az oktatás- 

-nevelés folyamatában alkalmazott módszereit egyaránt. Az ujabb 
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és ujabb feladatok megfogalmazódásakor azonban világossá vált 

az is, hogy e követelményeknek a pedagógusok, változatlan élet-

és munkakörülmények, képzettség mellett megfelelni nem tudnak. 

Előbb a munkájukhoz szükséges optimális feltételeket kell bizto-

sitani; mind a pálya anyagi-erkölcsi megbecsültségében, mind az 

iskolai munkakörülmények favitásában, mind a pedagógusképző in-

tézmények pályára felkészitő tevékenységében. E feltételek meg-

valósulása esetén várható el csak maximális teljesitmény, oda-

adás, egyáltalán eredményes munkavégzés a pedagógusoktól. Erre 

pedig igen nagy szükség van, hiszen a  végrehajtandó  változások 

segitésében, véghezvitelében fontos szerep jut a pedagógusoknak. 

A párthatározat a fenti szempontokat figyelembe véve és 

mérlegelve, rövidtávu programjában a pedagógusokra vonatkozóan 

a következő feladatokat fogalmazza meg: 

- a pedagógusok társadalmi, erkölcsi és anyagi megbecsülé-

sének fokozása; 

- a pedagógusok munkafeltételeinek favitása, a tanügyi 

rendelkezések által szükreszabott önállóságuk növelése; 

- a pedagógiai, pszicholögiai és szaktárgyi tananyag ará-

nyaiban megfelelő pedagógusképzés és jól funkcionáló továbbkép-

zési rendszer megvalósitása. 

A fentiekben megfogalmazottak megalapozottan, az adott 

időszak, a rövidtávu program legfontosabb, legsürgetőbb felada-

tai, a pedagógusokkal kapcsolatban. 

A rövidtávu program megvalósitásának kezdeti lépéseivel 

/az általános iskolák felszereltségbeli különbségeinek csökken-

tése, az értékelési rendszer változásai, az uj tantervek kidol-

gozása, a tanitóképzők főiskolai rangra emelése, óraszámcsök- 



kentés, az igazgatók meghatározott időre történő kinevezése, 

az 1977 szeptemberi pedagógus bérrendezés stb./ párhuzamosan 

megindult a köznevelés távlati fejlesztésével kapcsolatos ku-

tatómunka. 

A fejlesztési irányok kijelölésekor szem előtt kell tar-

tani, hogy olyan köznevelési rendszerre van szükség, amely 

nemcsak az adott pillanatban felel meg az igényeknek, hanem a 

társadalom fejlődéséből következő további változásokhoz is ké-

pes alkalmazkodni. A folyamatosan fejlődő, Önmagát rugalmasan 
imcix 

megujitani képes köznevelési rendszer' ' kiépitésében - való- 

szintinek látszik, hogy - a rendszer strukturális elemei megvál-

toztatásának és az iskola belső, tartalmi megujitásának együttes 

megoldásával kell számolnunk. 

A szocialista állam kulturális és nevelő tevékenységének 

előtérbe kerülése, elérendő társadalmi céljaink egyfelől, az 

uj szerkezeti és tartalmi alapokon szerveződő köznevelési rend-

szer másfelől, jelölik azokat az összefüggéseket, melyekből kö-

vetkeztetéseket vonhatunk le a pedagógusokkal kapcsolatos táv-

lati fejlesztésre. 

Ugy véljük, hogy ebben a megközelitésben a következő kér-

désköröket kell megvizsgálni: 

- az oktatási, nevelési, müvelődési feladatok területén 

várható intézmények közötti eVüttmükÖdés és _.funkciómegoszlás  

következményei a feladatok megoldósában résztvevők körére;  

x Zárójelben az idézett műnek az irodalomjegyzékben szereplő 

sorszáma. Két szám esetén, a második a jelzett mü lapszáma. 
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-.a  köznevelési rendszerben feldolgozásra kerülő, az okta-

tást, nevelést szolgáló  tartalmak_és.tevékenys_éai:formák.:u falta 

csoportosításának. következményei.. az . iskolán. belüli_ feladatok 

megosztására;  

- azoktatás,, nevelés._módezereinek,  a nevelői eszköztár ... 

változásának következményei,' a,: nevelők _feládataira,: maaatartá-  

sóra,, : . _a nevelők .:., és.,.,néveltek:. viszonyára.  

Azaz ónmagában helyes feltételezés, hogy az oktatáspoli-

tikai döntések megvalósulása nagymértékben függ a pedagógusok-

tól, ismét a pedagógusokra irányitotta a figyelmet, most a köz-

nevelési rendszer változásaival összefüggésben. A pedagógusi 

munka feltételeinek vizsgálatán és birálatán tul, megfogalma-

zódott az a kérdés, hogy hogyan tárhatók fel a pedagógus ok-

tató-, nevelő munkájában rejlő tartalékok, s miképpen állit-

hatók a köznevelés tartalmi megujitásának szolgálatába. 

A pedagógusoknak a köznevelési rendszer változásaiban be-

töltött szerepét .vizsgáló kutatások,/ 45 /c / állásfoglalások /4 / 

egyértelműen a pedagógus kulcsszerepére mutatnak rá. Megfigyel-

hető azonban a kérdés differenciálatlan megközelitése, melynek 

következménye az az általánositás, hogy a köznevelési rendszer 

változásait a pedagógusok hajtják végre. 

Ugy véljük, hogy a pedagógusok szerepének előtérbe állitá-

sa, egyedül a tőlük elvárt változások hangsulyozása napjainkra, 
a köznevelési rendszer változásaival .. kapcsolatos kérdésfeltevé-

sek lehatárolását jelentik. Ezért javasoljuk a "pedagógus-téma" 

másfajta. kérdésfeltevésen alapuló  megközelitését. A szocialista 

társadalom, a pedagógia tudományának fejlődése, az iskola funk- 

cióinak változása, a tanitás- tanulás elméletében és gyakorlatában 
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lejátszódó változások milyen hatással lesznek a pedagóguspályá-

ra, mennyiben változtatják, módositják azt? Mig egyfelől a . 

pedagógusnak döntő szerepe van a feldolgozásra kerülő oktatási, 

nevelési tartalmak szinvonalának, a felhasználásra kerülő mód-

szerek gazdagságának alakulásában, a neveltek személyiségének 

fejlesztésére. nagy hatással levő demokratikus munkalégkör meg-

teremtésében, másfelől fi9Yelembe kell vennünk azt, hogy a pe-

dagógusok által vég lehajtott változások, ujitások nem merítik 

ki a köznevelési rendszer változásainak teljes körét. 

A  pedagógusok  változásra valö felkészültsége alatt nemcsak 

a .saját munkájuk megujitására valö képességet értjük, hanem azt 

is ,  hogy mennyiben vannak tisztában a köznevelési rendszer előtt 

álló feladatokkal, a változások várhatóirányaival, az oktató-, 

nevelő munka megjavitása érdekében. mennyire képesek együttmű-

ködni a társadalom mind szélesebb rétegeivel, mennyire ismerik 

el, hogy a.várható feladatok megoldásában a hagyományos . peda-

gógusi munkamegosztás átalakitására van szükség. 

Dolgozatunk tárgya: a köznevelési rendszer távlati fejlesz-

tésében betöltött pedagógus szerepről kialakitott vélemények, 

nézetek vizsgálata..  

Véleményünk szerint e nézetek sorában elkülönithető egy-

mástól egy "jelenre orientált" és egy "jövőre orientált".szem-

léletü megközelités. E két fajta mégközelitési mód jellegzetes-

ségeit, különbségeit szeretnénk bemutatni dolgozatunk első 

részében. E rész kidolgozásakor a pedagógiai, szociológiai 

szakirodalomra, az oktatásügyhelyzetével, fejlesztésével fog-

lalkozó tervekre, tanulmányokra, valamint a közvéleményt for-

máló /pedagógiai/ sajtó hiradásaira támaszkodunk. 
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A továbbiakban választ keresünk arra a kérdésre, hogy a 

pedagógiai . közvéleményben, a pedagógusok nézeteiben milyen 

helyet foglal el a két szemléletmód. Az empirikus vizsgálat 

hipotézise és módszerének bemutatása található a dolgozat má-

sodik részében. 

A harmadik részben kerül sor kutatási eredményeink bemu-

tatására; a jövő iskolájáról irt pályaművek elemzésére. 

Befejezésként szeretnénk tapasztalatainkat, javaslatain-

kat megfogalmazni. 
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1 A KÖZNEVELÉS TÁVLATI FEJLESZTÉSE ÉS _ 'A PEDAGbGUS.SZEREPE 

Az alábbi fejezetben a pedagógusokról vallott nézetek, 

vélemények "jelenre" és "jövőre orientált" megközelitési möd-

jainak bemutatására vállalkozunk. 

Mit értünk e kétfajta szemléleten? 

Jelenre orentáltnak_itéljük  a pedagögusokkal kapcsolatban 

megfogalmazásra kerülő azon kérdésfeltevést, mely 

- az iskolai oktató-nevelő munka előző korszakokra jellemző 

/s máig is tartö/ jegyeiből kiindulva, a feladatok el-

látóira mint az évszázadok során kialakult, hagyományosan  

zárt Pedagógus réteg ta..aira 'tek'int.  A pedagóguspálya 

napjainkra kialakult differenciáltságát csak az egyes 

iskolafokozatok vonatkozásában ismeri el, ennek megfele-

lően tervezi a pedagógus létszámigényt, a pedagógusképző 

intézmények tartalmi és szervezeti felépitését, a peda-

góguspályán dolgozók bérezését. 

- A pedagógusok munkakörülményeinek _vizsgálatakor  a hagyo-
mányos ismeretátadö és számonkérő tanóra-, '  osztályrend-

szerben gondolkodva  fogalmazza meg a pedagógusok által 

ellátandó órák számát, a feladatukra bizott tanulólét-

számot, a pedagógusok munkaköri kötelezettségeit. 

- A pedagógusra mint az oktató-nevelő munka egyetlen meg-

valósitójára tekint, ebből és a pedagógus példakép, kö-

vetendő minta funkciójából fakadóan a  pedagógus-személyi-

ség tökéletesitésétől_ várja az oktatésU'gy 'fe'jlődés 'ét.  
Ennek megfelelően mind nagyobb követelményt támaszt a 



pedagógusképző intézmények szakmai felkészitő és pedagö-

gus-személyiségformáló tevékenységével szemben. 

Szeretnénk hangsulyozni,'hogy napjainkig indokolt lehetett  

e hármas ne köz  elités.'A szocialista társadalom is csak ezek 

figyelembevételével törekedhetett a "népnevelők" erkölcsi, anya-

gi megbecsülésének évszázados lemaradását kiküszöbölni; a felnö-

vekvő generációnak az ismeretek átadását mind magasabb szinten, 

mind jobb munkafeltételek között megvalósitó pedagógus társada-

lom kiépitésére. A pedagögus személyiség személyes hatáslehető-

ségeinek fontosságát sem kérdőjelezzük meg, de ezt már egy szé-

lesebb értelemben vett nevelő-nevelt kapcsolatra tartjuk kiter-

jesztendőnek. 

A szocialista közoktatásügy kiépitése, majd hiányosságainak 

kiküszöbölésére hozott intézkedések sora; igy a pedagógusokkal 

kapcsolatban kialakított 1972-es rövidtávu program is csak ezek-

nek a kérdéseknek a megoldására törekedve várhatott eredményeket. 

Ugy véljük azonban, hogy a jelen, pedagógus problémáinak 

megoldása után az' előttünk álló ._tervezési : , _ fejlesztési SSakasz-

bom a pedagógusok hélyéről , szérepéről_nem"tudunk érdemleges  

javaslatokat ;magfogalmazni, ha megmaradunk e hármas' kérdésfel-

tevésnél.  Toldozgatás-foldozgatás persze egy darabig még igy 

is lehetséges, de távlati céljaink elérése érdekében nem erre 

van szükségünk. 

Jövőre orientáltnaktéljük  apedagógus-kérdés azon meg-

közelitéseit, mely 'a 'társadalmi 'aél'ok elérése érdekében_ _tervbe  
vett " távlati' 'oktatásügyi '. vál'tozá 'sok. következményeit, . hatását  
vizsgálta,  s csak ezek alapján próbál a pedagógusokra vonatko-

zóan javaslatot tenni. Melyek ezek a változások? 
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A szocialista iskola feladatának tartja a természetet, 

társadalmat és Önmagát ismerő, továbbfejleszteni képes, önálló 

gondolkodása, a szocialista erkölcs normáit elsajátitó, munká-

ban, müvelődésben, magán- és közéletben tevékeny, boldog fiata-

lok nevelését. 

E célok elérése érdekében szükség van: 

jelenlegi iskolarendszer olyan szerkezeti átalakulásá-

ra, mely esélyegyenlőséget biztosit, megszünteti a sze-

lekciónak az alapképzésre visszasugárzó hatását, a korai 

pályaválasztási kényszert, biztositja az egyes fokózatok 

közötti problémamentes átmenetet; 

- a tudómány, technika és társadalom változásait kisérő, 

megfelelő műveltségi tartalóm kialakitására, e műveltségi 

tartalom feldolgozásához változatos, uj tevékenységekre, 

az iskola hagyományos tevékenységi formáinak és belső 

strukturájának átalakulására; 

- az iskolai nevelési folyamatban központi szerepet játszó 

oktatásnak, a tanitás-tanulás mödszereinek, eszközeinek 

megu j itására. 

Ezekből a változásokból vonható le következtetés az-iskola  

és és 'a nevelési, mi vélődés 'i..fólyámátban 'rés:zt vállalo' társintéz-

mények'együttműködésének  kialakitására, az egyes intézményekben 

a nevelési folyamat irányitóiként résztvevők körére, a kialaki-

tandó 'tevékenységi 'formáknak megfelelő munkanieeosztás  mértékére 

és az uj feladatokat 10' mödszerekke1 és 'észközökkel  megvalósitani 

képes nevelők felkészültségére. ,  

A célkitiizések és változások figyelembevétele mellett a 

jövőre orientált szemlélet :épit a szocialista társadalom fej- 
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lődésében elért eredményekre, a népességnek az előz© korokénál 

tömegméretekben•magasabb műveltségi szintjére, az oktatás-neve-

lés-művelődés funkcióinak ellátására az iskola mellett kiépült 

egyéb intézményrendszerek tevékenységére, a neveléstudomány, 

az' oktatásügy és a pedagóguspálya. fejlődésére. 

• A pedagógiai közgondolkodásban - véleményünk szerint - -

egymástól jól elkűlönithető a két szemlélet. Irányainak bemu-

tatásakor.a szakirodalom, az oktatásügyi döntések, az oktatás-

politikai párthatározat rövid távu programja, valamint az ok-

tatásügyi prognosztikák és napjaink előremutató gyakorlati tö-

rekvései együttes feldolgozására törekedtünk. 



1.1 A jelenre orientált szemlélet 

1.11 A pedagbgus személyisége  

A legkorábbi megközelités a neveléselméletben, a pedagógiai 

pszichológiában a pedagógus személyiségéről kidolgozott vélemé-

nyek, nézetek sora. Ez a megközelités a nevelésben a nevelő-

-nevelt, illetve a nevelőközösség-tanulóközösség páros viszo-

nyára koncentrál és a pedagógus személyiségének leírásában 

egyesiti a társadalom elvárásait és az oktató-nevelő munka 

konkrét követelményeit. Ennek következménye a gyakran megszám- 

láthatatlan jeggyel ellátott ideális tanárkép. 

Buzás László /13/  ugy véli, bár az oktató személye, a neve-

lési folyamatban betöltött szerepe, magatartásának nem tervezett 

hatásai már az ókortól kezdve foglalkoztatták a gondolkodókat, 

a kérdés tudományos megközelitését a pszichológia fejlődése 

tette lehetővé. 0 maga személyiséglélektani megközelítéssel és 

a pedagóguspálya "hivatás-jellegzetességeinek" feltárásával 

próbálja az ideális pedagógusi személyiséget megrajzolni. 

A nevelői magatartás jellemzői - véleménye szerint - a 

nevelői idealizmus, értékgazdagság, a növendék fejleszthetősé-

gébe vetett hit, vagy optimizmus, a hatni akarás és segitőkész-

ség. Ahhoz, hogy nevelő és növendéke között megfelelő kapcsolat 

alakuljon ki, szükséges a nevelői szeretet, a más. egyéniségébe 

való beleélés és megértés képessége, pedagógiai tapintat. Ezen 

kívül minden nevelőnek rendelkeznie kell közlőképességgel /amit 

nem szitkit le a szóbeli, értelmi közlési formákra/ és vezetői 

képességgel. 
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Buzás Lászlónak a pedagógus személyiségéről tett megállapi-

tásai a maga korában előremutatóak, különösen, ha figyelembe 

vesszük, hogy a kialakulóban lévő "hivatáspszichológia" tárgyát 

gazdagitotta. 

Duric12O1  szerint a tanártól megkövetelhető jellemzők pél-

dául a következők: a gyermekek és a nevelői hivatás szeretete, 

a növendékek megismerésére irányuló törekvés, a pedagögus legyen 

erkölcsi példakép, munkájában pontos és felelősségteljes, igaz-

ságos, ismerje fel és javitsa ki tévedéseit, tudjon uralkodni 

érzelmi állapotain, épitsen ki megfelelő kapcsolatokat növendé-

keivel, élje bele magát a növendékek helyzetébe. 

Ez a fajta megközelités áll a pedagógusképzés homlokterében 

és a továbbképzés is az igy kialakitott pedagógusképre épit. /18/  

"Ha a pedagógust pszichológiai szempontból jól ismerjük, ez 

megfelelő alapul szolgálhat további céltudatos alakitásához" - 

vallja Duric. 

Kelemen László pedagógiai pszichológia kézikönyvében/ 40 / 

tesz kisérletet számos szerző műve alapján /Ballér, Faragó, 

. Hubert, Hermann, Harsányi, Kuzmina, Levitov/ a legátfogóbbnak 

minősithető pedagógus személyiségjegyek csoportositására: a 

pedagógusnak kora és társadalma igényeit, haladó eszméit kell 

képviselnie, jellemezze az erős meggyőződés és szilárd világ-

nézet, legyen tekintély, legyen képes a tudás, az érzelmek és 

akarat kifejezésére és átadására, jellemezze a tanulók iránti 

megértés és szeretet és idesorolja a speciális pedagógiai ké-

pességeket Kuzmina felfogásában. 

A pedagógiai képességek Kuzmina/ 51 / szerint: 

- a pedagógiai megfigyelőképesség /a pedagógus legyen jó 

diagnoszta/, 
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- a pedagógiai képzelet /meg kell tervezze a tanulók tudá-

sát és jövőbeli jellemvonásait/, 

- igényesség /megfelelő követelmények állitása önmagával 

•és a tanulókkal szemben/, 

- pedagógiai tapintat /a felmerülő pszichológiai kérdések 

megoldásában, a tanulókkal és szüleikkel . való bánásmódban/, 

- a megosztott figyelem /a frontális és egyéni munka össze-

kapcsolásában/. 	 . 

O. Baláz /71 .huszonöt különböző ismérvet sorakoztat fel a 

szocialista iskola pedagógus eszményének eléréséhez szükséges 

követelményrendszerében: kezdve az ép fizikumtól a megfelelő 

képességek rendszerén.át az elméleti ismeretek és azok gyakor-

lati alkalmazása, erkölcsi, magatartási tulajdonságokon át, a 

kialakult világnézet, közéleti elkötelezettség követelményéig. 

Mondanivalójának lényege: az eszményi. szocialista pedagógus Q 

szakember + személyiség. Erre rimel Lengváry Józsefné megfogal-

mazása, aki az ismeretek és az emberi tulajdonságok'köre felől 

közeliti meg az ideális pedagógus alakját. Fónay Tibor/ 27/  ma 

is vállalja, 1-2 kivételével a több mint harminc évvel ezelőtt 

összeállitott, majdnem száz.pozitiv pedagógusi tulajdonságot 

felsorakoztató listáját. 

Az NDK kutatói elemezve. a szocialista országokban érvény-

ben lévő  pedagógiai,  pszichológiai kézikönyveket, rámutatnak 

arra, hogy a szocialista társadalom tanárának modellje. még nem 

kidolgozott, sokfajta megnevezés, jelölés található, s'ezek 

még nem egységesek a pedagógiai képességek megitélése tekin-

tetében sem./91 / 

A követelmények felől közelitő személyiségképen tul, 
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megemlithetjiik még a pedagógusok különböző pszichológiai  csopor-

tositását, tipologizálását is.  Bizonyos pszichológiai jegyek 

alapján csoportositják•a tanárokat a tanulök és a szülők is, 

erről tanuskodnak a körükben végzett, tanárokra vonatkozó fel-

mérések . /'51  Az  ismertebb tipológiák készitői a növendékhez való 

viszony és a- nevelőpedagógiai eljárásai alapján /Ch.Caselmann/, 

vagy-a vezetési stilusok alapján /Lewin, Lippit/, vagy a növen-

dékekhez és a.szaktárgyakhoz való viszony alapján /Buzás, 

Faragö./ készitették csoportositásukat. 

A pedagögusképző intézményekben. dolgozók saját munkájuk. 

iránt érzett felélősségtudata, a pálya követelményeinek meg-

felelni:tudó pedagögusszémélyiség kialakitására valö törekvés 

mutatkozik meg egyfelől a. pályaalkalmassági felvételi vizsgák 

kidolgozásában,'másfélől az' intézmény személyiségformáló.hatá-

sának vizsgálatában. 

Az előbbiek terén a Budapesti Tanitóképző tanárai/ 681  tet-

tek jelentős lépéseket, amikor Buzás László és Kuzmina nyomdo-

kain haladva, a pedagógus pályára való alkalmasság kritériumait 

a személyiség irányulása 'és a pédagógiai. képességek együttes 

vizsgálatával próbálták meghatározni. 

Az utóbbira pedig. a Jözsef.Attila'Tudományegyetem'tanárai 

által végzett vizsgálatot emlithetjük./ 64 / Annak ellenére, hogy 

a pedagógus személyisége nemcsak a képzés folyamatában, hanem 

az azt követő konkrét. oktatö-nevelő - tevékenység során fejlődik, 

a kibocsátó intézmény saját nevelői. tevékenysége hatékonyságának 

lemérésekor szintén a személyiségre koncentrál. Az idézett fel-

mérésben vizsgálták a pedagógus szakmai'felkészültségének szin-

vonalát, világnézeti biztonságát és tisztaságát az események, 
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helyzetek, vélemények megitélésében,. erkölcsi magatartását, má-

sok megitélésének szinvonalát, a kollektivával való együttélés 

képességét, a közéleti aktivitás mértékét, 'a hivatástudat.szin-

vonalát, a'pédagógiai -felkészültség mértékét. /64,1/7./  

Azt, hogy a pedagógusképző intézetekben milyen mértékben 

sikerül e személyiségjegyek kialakitása, mennyire hatékony a 

tanárképzés,'•a gyakorló pedagógusok munkáján mérheti le nemcsak 

a kibocsátó intézmény, de az adott munkahely, s. nem utolsó sor-

ban a közvélémény. 

—Érdekes megfigyelni, hogy a ' fiatal. pedagögusok szakmai be- 

illeszkedésével kapcsolatban az iskola vezetői. mindig a pedagö-

gus személyiségére koncentrálnak., :A fiatal. pedagógus. pedig nem 

a személyiségjegyek,- hanem:a munkavégzés feltételeinek hiányos-

ságaiban látja alkalmazkodási nehézségeinek okát./8 1  

A'szocialista társadalom továbbfejlődése, az iskola és a 

pedagógus helyének és szerepének'keresése e fejlődésben, ter- 

mészetesen'maga után vonja, hogy a pedagögus-személyiség.vizs-

gálata'ujból és ujból előkerül és, ujabb:követelmények,,további 

feladatok fogalmazódnak meg a pedagógusokkal szemben.' 22/  

Megfigyelhető a gyorsuló idő, a tudományos- technikai for-

radalom, a változó világ,változö követelményeire nevelni tudö 

tanár igénylése, s ennek egyfajta, csak'a személyiségre kon-

centráló megközelítése. 

1.12 A pedagdguspálya 

E dolgozat keretén belül nincs lehetőség a pedagógus réteg 

magyar társadalmon belüli fejlődésének. egyes' . történeti ;, állomásai- 



- 16 - 

val foglalkozni. E kérdést részletesen tekintette át legutóbb 

Koncz János kandidátusi értekezésében. 145 / c / Néhány jellegze-

tességet szeretnénk csak kiemelni. 

A magyar neveléstörténet tanusága szerint a pedagógusok 

első együttes, egységes fellépésével a XIX. század közepén, a 

polgári társadalom követelményeinek megfelelő köznevelési rend-

szer kialakitása kapcsán találkozunk, amikor az első magyar 

tanügyi kongresszuson kifejezésre juttatják a tanügy átalakitá-

sával kapcsolatos elgondolásaikat. 1868-ban rendeletet adnak 

ki az iskolai tantestületek megalakitásáról, a század végén 

pedig igazságügyminiszteri utasitás mondja ki, a tanitó köz-

hivatalnok. Ennek megfelelően a tanitóságon kívül más hivatalt 

nem vállalhat, állását pályázat utján foglalhatja el, az idő-

szakos adatgyűjtéseknél köteles számoló biztosként közreműköd-

ni, bármely erkölcsi vagy hivatali vétsége esetén feljelentés 

nélkül is fegyelmi inditható ellene. Vétségnek számit a kor-

mányrendeletek és szabályzatok be nem tartása, az államilag 

előirt tankönyvek, taneszközök mással való felcserélése, bár-

mely államellenes megnyilvánulás, erkölcsi kihágás. Az állami 

tisztviselők bérezését szabályozó 1893-ban felállitott XI. 

fizetési osztályból a gimnáziumi tanárok a VIII., a polgári 

iskolai és felső népiskolai tanitók a X., az irodatisztek, 

segédtanitók és tanitóképző intézeti tanitók a XI. fizetési 

osztályba tartoznak. Az iskolai munkát szabályozó előivásokra 

jellemző, hogy évente 427 állandó jellegű tanügyi határidőre 

kell tekintettel lenni./ 821  

A század első felére, egészen a felszabadulásig az jellem-

ző, hogy a burzsoá oktatáspolitika a tanitók, tanárok megosztá- 
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sára törekszik, gazdasági kizsákmányolásuk nem enyhül és tekin-

télyükét is tendenciózusan alacsony színvonalon tartják. A nép-

iskolai tanitók mind származásukra, mind anyagi helyzetükre 

tekintve igen közel állnak a munkásosztályhoz, a középiskolai 

tanárság is állandó mellékfoglalkozással egésziti ki jövedelmét. 

A mellékfoglalkozásért folytatott harc egyik mutatója, hogy az 

Országos Középiskolai Tanáregyesület javaslatot készit a magán-

órák dijazásának minimumáról, melyért a tanárok óraadást vállal-

hatnak. Az elbocsátás, áthelyezés veszélye akadályozza a haladó 

gondolatok megnyilvánulását, a tanárok világnézeti fejlődését. 

A tanári kötöttségek fokozottan érvényesülnek a felekezeti is-

kolákban. A polgári szabadságjogoknak a tanitók közötti ter-

jesztéséért sokat tett a Somogyi Béla szerkesztésében, hosz-

szabb-rövidebb megszakításokkal megjelenő, majd 1918-tót a 

Magyarországi Tanitók Szakszervezete hivatalos lapjaként müködő 

Uj Korszak. 1918/19-ben kisérlet történik arra, hogy a magyar 

tanitóság kezébe vegye saját sórsának és az iskola ügyének in-

tézését. 1918-ban a VAOSZ keretén belül reformbizottság alakul 

az uj tipusu iskola és iskolai  tantervek  kidolgozására. A Ta-

nácsköztársaság bukása e kezdeményezések végét is jelenti egy-

ben. 1932-ben a Magyar Tanitóegyesületek Országos Szövetsége 

változatlanul a tanitók anyagi, erkölcsi megbecsüléséért küzd. 

Javaslatai között szerepel a középiskolai érettségire épülő fő-

iskolai tanitáképzés kialakitása, az iskolaszékek és gondnoksá-

gok megszüntetése, a kántori és tanitói feladatok és fizetések 

szétválasztása, a tanyai tanitók részére működési pótlék meg-

állapitása, egységesen egyenlő elbánás a tanitók részére. 

A felszabadulást követően a Magyar Kommunista Párt 
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politikai programjában egybekapcsolja a demokratikus közoktatás-

ügyért folytatott küzdélmet a nevelők helyzetének megváltoztatá-

sával, anyagi felemelésével; küzd az uj pedagógiai státuszok, 

fizetési fokozatok és lakáspénz-osztályok kialakitásáért, a nők 

bevonásáért az iskolavezetésbe, a nevelők 'egészségügyi ellátá-

sáért, a korszerü iskolai felszerelésért, a tanitök önállóságá-

nak és függetlenségének biztositásáért. 

1948-ban államositják a felekezeti és községi iskolákat, 

kiépül az általános iskola nyolc osztálya, a volt nyolc osztá-

lyos gimnázium négy osztályossá alakul és a polgári iskola meg-

szűntével átveszi a középiskolai képzés funkcióját. A szocialis-

ta közoktatásügy kiépitése, az általános iskola  kötelezővé  téte-

le, a társadalom gazdasági fejlődése mind több tanulót jelent 

előbb az általános, majd a középiskolában is. A megnövekedett 

tanulólétszám és az iskola egyre bővülő feladatköre mind több 

és több képzett tanerőt igényel. 1950 és 1965 között az általá-

nos iskolai pedagógus  állomány 27 ezerrel növekedett, ebből 

18 ezer fő tanári képesitéssel rendelkezik. 1965 és 1975 között 

a tanitói képesitéstiek száma ugyan három ezerrel csökken, de a 

tanári végzettségűeknél további kilenc ezer főnyi növekedés ta-

pasztalható. A középiskolai tanárok száma 1950 és 1965 között 

5900 fővel emelkedett, 1965 és 1975 között pedig ujabb két ezer 

fővel. /1. sz. táblázat/ Ezzel a nagyarányu létszámemeléssel 

képes elérni a magyar oktatástigy, hogy a tanulólétszám fokoza-

tos növekedése mellett is az általános iskolában az 1950/51-es 

tanévben 34,9 tanuló jut egy pedagógusra, az 1965/66-os tanév-

ben 22,7. A középiskolában e két tanévben egy pedagógusra 15,5 

illetve 19,6 tanuló jut. Az 1973/74-es tanévre a demográfiai 
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hullámvölgy miatt a tanulólétszám csökken, egy pedagögusra az 

általános iskolában 16,• a középiskolában 15,5 tanuló jut. A 

pedagögus• , állomány nagyfoku növekedését elsősorban a női munka 

erőbeáramlása tette lehetővé. Az 1976-os tanév.eleji adatok 

szerint az általános iskolában dolgozö,pedagógusok 77,5 $-a nő, 

a középiskolában dolgozók 54,1,%-a:, 	 . 

.Azt, hogy a pedagógusok létszámának növekedése önmagában 

véve mégsem volt elegendő az oktatásügy nevelőigényének kielé-

gitésére, az iskola előtt Alló feladatok megoldására, bizonyitja 

a szakos.ellátottság ingadozása, az ország egyes területeinek, 

a város és vidék iskoláinak . tanárellátásában mutatkozó különb-

ségek, , az 1950-es évektől ismét jelentkező óraszám emelkedés, 

az egyes iskolatipusokban mutatkozó tanárhiány és a képesités 

nélküliek alkalmazása a pályán: A nők és a család védelmében 

hozott szükséges szociálpolitikai intézkedések szintén, növelik 

a hiányt, a helyettesitést és a tuló.rák.számát. Az 1973/74-es 

tanévben az. általános iskolákban az oktatói munkakörben ' 13, 3 

%-os hiánnyal küszködnek és 5,8 %-os a képesités nélkül foglal-

koztatottak aránya. 	 . 

A helyzetet sulyosbitja,. hogy az oktatásiigyi vezetés csak 

az alapfeladatok, az óratervi órák ellátására tervez létszámot 

és nem veszi figyelembe a szakköri, sportköri, napköziotthoni 

korrepetálás, tehát a tanórán kívüli egyéb tevékenységek lét-

számigényét. Az Oktatási Minisztérium ezt a tervezési gyakor-

latot a jövőben. is fenn akarja. tartani. /6 7 / 

Bár a szocialista társadalom mindig nagy hangsulyt helye-

zett a pedagógusok erkölcsi, anyagi  megbecsülésére,. az 1950-es 

évek elején végrehajtott ár- és bérarányitást követően tartós, 
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folyamatos lemaradás tapasztalható a pedagögus fizetések terén. 

Több izben történt az oktatásügy területén bérrendezés, de a 

többi népgazdasági ághoz viszonyitótt lemaradást nem sikerült 

csökkenteni. A pályáról elvándorlók magas számának kialakulásá-

hoz sokban hozzájárult a pedagógusok anyagi helyzetének megol-

datlansága. Az 1960-as évek végi magyarországi helyzetre az 

jellemző, hogy  az oktatás területén kivül elhelyezkedő pedagógus 

25-60 %-kal magasabb fizetést tud elérni. A keresetbeli arány-

talanságok különösen a fiatal pályakezdő, családalapítási, le- 

telepedési ős lakásgondokkal küszködő pedagógusokat érinti su-

lyosan. Szintén a 60-as évek végén, a pedagógus fizetések nem-

zeti jövedelemből való részesedése tekintetében Magyarország az 

európai szocialista országok közül az utolsók között szerepel. 

Mig 1967 és 1969 között az igazgatási szerveknél a bérszinvonal 

emelkedés 7,8 %-os, az egészségügyi ős szociális intézményeknél 

3,3 %-os, addig a kulturális, oktatásügyi intézményeknél 1,7 

%-os. 1967 ős 1971 között az oktatásügyi dolgozók bérének 

7,7 %-kal kellett volna emelkednie, de ez a feladatfejlesztések 

miatt nem következett be. 

Gazdasági, társadalmi ős politikai fejlődésünk az 1960-as 

évek elejére tették lehetővé, hogy mind fokozottabb figyelmet 

szentelhessünk az életszinvonal emelésére, a dolgozók élet- ős 
• 

munkakörülményeinek megjavitására. A szociológia fejlődése, 

pedagógia kapunyitogatása a határtudományok felé segitette, 

hogy a pedagógiai szakirodalom felfigyeljen a személyiségjegyek-

ben megfogalmazott elvárásokon tul - a közvéleményben addig is 

élő, a tömegközlési eszközökben gyakran hangot is kapó - a tanári 

munkát más oldalról meghatározó kérdéskörre: a tanárok élet- és 
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munkakörülményeire. A kérdéskör leggyakrabban előkerülő szálai: 

a pedagógusok anyagi, szociális helyzete, a pálya elnőiesedése, 

a pedagógusok tulterheltsége, a pálya elhagyása, presztizse és 

egy sajátos értékeket tükröztető csoporttudat kialakulása. 

Az 1966-ban Párizsban elfogadott "A pedagógusok helyzeté"- 

ről szóló ajánlásban "helyzeten" a pedagógusi pálya megbecsült-

ségi fokát, a pedagógusok munkafeltételeit, bérezését egyaránt 

értik. Az ajánlás hangsulyozza a gazdasági elismertség és a 

társadalmi presztizs szoros kapcsolatát, a nevelési célok meg-

valósitása és a pedagógusok helyzete közötti összefüggést. 1871  

A Pedagógus Szakszervezet napi érdekvédelmi feladati meg-

oldásakor, kongresszusain, az oktatáspolitikai párthatározat 

előkészitése során foglalkozik ujból és ujböl a kérdéssel. /68 és 69/  

Rámutatnak a pedagógusok anyagi helyzetének, munkaidejének, 

lakáskörülményeinek megoldatlanságára. Egyfelől érzékelik a 

szocialista nevelőiskola társadalmi nyitottságának szükséges-

ségét, másfelől éppen az oktató-nevelő munka hatékonysága, a 

pedagógus pálya presztizsének emelése érdekében követelik az 

iskola önállóbbá és zártabbá tételét, a kivülről jövő, gyakran 

indokolatlan és felesleges feladatokkal, elvárásokkal szemben. 

Ezek a közvetlen környezettől származó, a tanitáson és is-

kolán kivüli feladatok /melyek az értelmiségi réteg tagjainak 

egyenlőtlen feladatvállalásából is fakadnak/ nehezitik a peda-

gógus számára a társadalmi érdek felismerését, s a kitűzött 

feladatoknak, céloknak megfelelő nevelés kiteljesitését. A 

"höbogyötermesztés" mint iskolai feladat, pedagógusi tevékeny-

ség érzékelteti talán, máig vissza-visszatérően egy társadalmi 

réteg tagjainak közérzetét. /60 és 16/  
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A pedagögusok élet- és munkakörülményeivel foglalkozó  ma-

gyar szociológiai  irodalom sorában elsőként emlithetjük Kériné 

Sós Julia munkáját./ 41/  A pedagógusok életszinvonala, életmódja 

s ennek a tanitványokra gyakorolt  hatása, valamint a pedagógusok 

munkával valö azonosulása összefüggéseit kutatta. Szerinte a 

pálya presztizsét emelte a megnövekedett műveltségi, iskoláz-

tatási igény, az, hogy egy-egy családban nemcsak a gyermek, 

hanem a szülő is gyakran iskolába jár. A szocialista magyar 

közoktatás érdemeként emliti a pedagógus pálya biztonságát. 

Ugyanakkor bemutatja, hogy a tanároknak a nagy többsége nem 

képes jobb pedagógiai munkával, illetve az ezért járó dijazás-

sal elérni a saját maga által igényelt értelmiségi életszinvo-

nalat. A megfelelő fizetéskiegészitést biztositó tulmunka vál-

lalásának tendenciája az iskolai nevelés kárára növekszik. 

Fiatal diplomások pályával való azonosulása és jövedelmi 

viszonyaik, lakáshelyzetük közötti összefüggésre mutatott rá 

más szociológiai vizsgálat is./ 89 / 

Más oldalról éppen a tanárok rossz közérzete, szerepkere-

sése figyelhető meg a lakosság iskolázottsági szintjének emel-

kedése, a felnövekvő nemzedék nevelésének társadalmiasodása /a 

tömegszervezetek, tömegkommunikációs eszközök bekapcsolódása a 

nevelésbe/ következtében. Átalakulóban van a hagyományos érte-

lemben vett tanári tekintély, megkérdőjeleződik az ismeretek 

átadásához, a nevelés kérdéseihez való hozzáértés privilégiuma. 

Ahogy megszűnik az egyes laköhelyi közösségekben a pedagógusok 

régi értelemben vett központi helye, rangot kap a középiskolai 

tanári rang devalválódásának, a tanári tekintély megszűntének, 

a nevelői munka el nem ismertségének hirdetése. /30 és 65/a/  
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A  pedagógiai  közvéleményben egyre gyakrabban kap hangot az 

a nézet, hogy a pálya anyagi elismertségének mértéke, presztizse, 

valamint elnőiesedése és a tulterhelés érzése szoros összefüg-

gést mutat./ 59/  

Az 1970-ben megrendezésre került V. Nevelésügyi Kongresszus 

javaslatokat fogalmaz meg a szociális kérdések megoldására, dif-

ferenciált bérrendezésre és a pedagógusok fokozott erkölcsi meg-

becsülésére. 

Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat szintén célul 

tűzi ki a pedagögusok anyagi körülményeinek rendezését. Az okta-

tásügyben dolgozók  fizetésének lemaradását a népgazdaság egyéb 

Agaiban dolgozókétól nem sikerült megszüntetni, egészen a leg-

utóbbi időkig: 

Az átlagkereset alakulása az' .oktatásban az állami szektor .%-ában  

1970 84,4 % 
1971 97,9 % 
1972 95,3 % 
1973 90,3 % 
1974 ' 87,1 % 	' 

1975 87,0 % 

Ugy tűnik, hogy ezt a kedvezőtlen folyamatot az 1977 szep-

temberében végrehajtott fizetésemelés és a  pedagógusok  személyi 

alapbérének megállapitásáröl hozott rendelet/ 95 / képes lesz 

megállitani. Ez a rendelet intézkedik a  pedagógusok  uj, az 

iskolai végzettségtől és a munkaviszonyban eltöltött évek szá-

mától függő bérkategóriáinak megállapitásáröl, a kötelező át-

sorolásról és a pótlékok egységes rendszeréről. Magasabb össze-

gekben állapitja meg a bérkategória határokat, a feljebb soro-

lás mértékét és az alsótagozatos osztályvezetők részére is biz-

tositja az osztályfőnöki pótlékot. 
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Az oktatáspolitikai párthatározatban megfogalmazódott 

irányelveknek megfelelően jelentős lépések történtek a peda-

gógusképzés területén. A célkitűzések között szerepelt a szak-

tárgyi és a pedagógiai,  pszichológiai  képzés szinvonalának 

emelése, a különböző intézménytipusok kooperációjának, egymás-

hoz való közelitésének segitése egy jövőben kiépitendő egységes 

pedagógusképző rendszer megalapozása érdekében. Az 1959-ben 

alakult, középiskolai végzettségre épülő hároméves felsőfoku 

tanitóképző intézeteket 1975/76-ban főiskolai rangra emelték. 

Uj tárgyak bevezetésére került sor, a pedagógusok előtt álló 

feladatok eredményesebb , elvégzése érdekében. Ezek: az oktatás-

technikai eszközök alkalmazása, a beszédművelés és egészségtan. 

Az általános iskola felső tagozatának tanárait 1948 és 

1962 között pedagógiai főiskolák képezték, ezek alakultak át 

négyéves képzési idővel tanárképző főiskolákká. Az általános 

iskolában jelentkező létszámigény kielégitése érdekében számuk 

1974-ben bővült. Ekkor alakult  meg a Szombathelyi Tanárképző 

Főiskola és Budapesten a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola kihelye-

zett tagozata. A bevezetésre került uj tantárgyak az osztályfő-

nök munkájára, az uttörővezetés feladataira próbálják felkészi-

teni a hallgatókat, és lehetőséget biztositanak a közoktatáspo-

litika kérdéseivel való megismerkedésre. Azt, hogy az oktatás-

ügyi vezetés az iskolában jelentkező feladatokat változatlanul 

csak pedagógusokkal tartja megoldhatónak, mutatja, hogy a főis-

kolákon beindult a tanár-könyvtáros, tanár-népművelő szakpáro-

sitáson a képzés. 

A középiskolai tanárok képzése 1949-től külön bölcsészet-

tudományi és természettudományi karokon történik. A képzési idő 
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1957 óta 8t év. Mig a természettudományi karokon külön történik 

a tanárok és kutatók felkészitése, addig a bölcsészettudományi 

karok hallgatói egységes képzésben részesülnek. Mivel a bölcsé-

szettudományi kar végzős hallgatóinak elhelyezkedésében évek 

öta erőteljesen jelentkezett a kulturális ágazat szivö hatása 

és ez növelte a betöltetlen tanári állások számát, sor került 

az 196 8 óta érvényben lévő pályázati rendszer felülbirálására. 

1977 január-elsejét követően a kezdő szakemberek csak a pályá-

zati rendszer keretében meghirdetett állásokban alkalmazhatók. 

/A rendelkezés nemcsak a pedagógusokat, hanem az orvosokat, 

jogászokat, gyógyszerészeket is érinti./ 

A pályázati rendszer még inkább kidomboritotta a képzés és 

a munkaerőszükséglet közötti aránytalanságokat. A tanárok iránti 

igény nem a középiskolákban, hanem az általános iskolákban, 

kollégiumokban, diák- és nevelőotthonokban, illetve nem a kép-

zésnek megfelelő szakpórokon jelentkezik. Ez ismét felveti a 

pedagógusképzés egész rendszere megváltoztatásának kérdését. 

A képesités nélkül dolgozó  pedagögusok jelentős része esti, 

levelező tagozaton folytatja tanulmányait. Az 1974/75-ös tanév-

ben az általános iskolákban képesités nélkül dolgozók 77,3 %-a 

tanult tovább felsőoktatási intézményben. A főváros tanitóellá-

tásának javitása érdekében 1977-től a Budapesti Tanitóképző 

Főiskolán beindult az emeltszintit képzés, mely egy éves nappali 

tagozatos képzés után tanitöi elhelyezkedés mellett biztosítja 

a tanulmányok befejezését. 

Az övönőképzés 1959 öta szintén felsőfokon, kétéves képzési 

idővel történik. Itt is jelentős a képesités nélküliek /arányuk 

1974-ben 21,1 %/ esti, 'levelező uton történő továbbtanulása. Az 
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óvónőképzés tananyaga fokozatosan kiegészül az óvoda megválto-

zott feladataiból, iskolaelőkészitő funkciójából adódó követel-

ményekkel, uj ismeretekkel. Az óvónői szükséglet kielégitésére 

1970-től óvónői szakközépiskolai osztályok alakultak. A pedagó-

gus pályára irányitás érdekében a gimnáziumok III-IV. osztályai-

ban bevezették, kísérleti jelleggel, a pedagógiai fakultációt. 

Mig egyfelől az oktatásiigyi vezetés az egységes pedagógus-

képzés megteremtésére törekszik, melyhez jó alapot jelent a 

felszabadulás öta kialakult felsőfoku képzési rendszer, másfelől 

nem veszi figyelembe az iskolában ellátandó különböző feladato-

kat és az egy-egy iskolatipuson belül dolgozók képzettségbeli 

heterogenitását.j• /2., 3. sz. táblázat/ 

1.13 A pe'dagógu:s' munk'akörü •l:ményei  

Ahhoz, hogy  a '  figyelem a pedagógus pálya általános társa-

dalmi meghátározóitól  a'  konkrét munkahely által behatárolt kö-

rülmények vizsgálatához forduljon, szükség volt a.szociológia 

további fejlődésére, az  egyes ágazati szociológiák kiépülésére, 

arra, hogy a  'nevelésszociológia, szervezetszociológia hazai mű-

velői az iskolabelső életének vizsgálatához forduljanak. A má-

sik el nem hanyagolható inditék: a szocializmus épitésének elő-

rehaladtával mind nagyobb figyelmet lehetett szentelni az embe-

rek egymás közötti viszonyai alakulásának, a munkahelyi demok-

rácia kérdései megvalósitásának. Igy fordul a figyelem az isko-

lavezetés és tanügyigazgatás, a nevelőtestületi demokrácia,/ 43,  

az iskola belső munkarendje felé. /61/  

A magyar pedagógusok körében végzett eddigi legalaposabb 
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szociológiai felmérés /Ferge-Gazsó-Várhegyi-Héber-Tánczos 1970/ 

is a munkát ;közvetlenfal meghatározó feltételekre irányitja a 

figyelmet. A,pedagógiai munka tulszabályozottsága, a szakmai 

tevékenység jelenlegi szerkezete ellen és a pályán lévő "merev-

ségek oldása" mellett emelnek szót.,Ebben látva oktatásügytank 

további előrehaladásának, a pedagógiai alkotótevékenység kiala-

kulásának zálogát. A merevségek közésorolják a tantervi ős 

módszertani .kötöttségeket, a tanár, iskolavezetés ős szakfel-

ügyelet munkamegosztásában tapasztalható hierarchiát. Ezeket 

tartják a tanári önállóság, alkotásakadályának ős a pályael-

hagyás egyik inditékának./32/ 	. 

Az iskola belső élete és munkarendje kérdéseinek tisztá-

zását igénylik azok a szakszervezeti törekvések is, amelyek a 

felügyeletet szeretnék az alkotó pedagógiai tevékenység szolgá-

latába . állitani, s a pályán való előrehaladás lehetőségeinek 

kidolgozását sürgetik. /69; 176./  

Ez a kérdés átvezet a felszabadulás után kialakult pedagö-

gus helyzet másik neuralgikus pontjához, a munkaköri kötelezett-

ségek kérdéséhez. 

A felszabadulás előtt a különböző oktatási intézményekben 

dolgozó pedagógusok munkaideje a következőképp alakult: óvodá-

ban dolgozók - heti 30-36 óra, polgári iskolában tanitók - 20 

óra,. tanitók - 30 bra, gimnáziumi tanárok - heti 18 bra. 

Az 1945-49-es éveket a tudatos óraszám- ős munkaidőcsökken-

tési politika jellemzi. Az 1947-ben kiadott kormányrendelet a 

következő óraszámokat állapitja meg: óvónők - heti 30 bra, tani-

tök - heti 24 bra, szaktanitók - heti 22 óra, polgári iskolai 

tanárok - heti 20 öra, középiskolai tanárok - heti 18 bra. 
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A tanulólétszám növekedése és a pedagóguslétszám ingadó-

zása, alacsony száma miatt ezek az órakeretek már az 50-es évek 

elején sem tarthatók fenn. 1951 előtt a pedagógusok lényegében 

kötetlen munkaidőben dolgoztak, feladataik nagy része a heti 

kötelező óraszámon belül megoldható volt. Az 1951-es Munka 

Törvénykönyve a heti 48 órás munkaidő kötelezettséget a peda-

gógusokra'is kiterjeszti. Ezután - bár az iskola s ezzel a 

pedagögusok feladatai rohamosan növekednek - hosszu időn át 

tartja magát az a nézet, hogy a pedagógusok tanórán kívül je-

lentkező feladatai  a kötelező—óraszámon felül fennmaradó időben 

megoldhatók. Jelenlegi becslések szerint a pedagógusok tényle-

ges munkaideje - a tanév során . - heti 51-52 óra. Ennek magas 

száma még jobban kitűnik, ha figyelembe vesszük a népgazdaság 

egyéb területein végrehajtott munkaidőcsökkentést és a szabad 

szombatok bevezetését. 

A Pedagógus Szakszervezet az 1972-es oktatáspolitikai párt-

határozatot'közvetlentil'megelőző, és az azóta eltelt időben egy-

aránt, legfontosabb érdekvédelmi feladatának tekinti a pedagógu-

stik munkaköri kötelezettségeinek kidolgozását. 178 / Rámutatnak, 

hogy a pedagögusok tényleges feladatait nemcsak . az érvényben 

lévő jogszabályok, hanem az adott iskola helyi hagyományai is 

szabályozzák. Az  ellátandó feladatok körét növeli, hogy a - szak-

felügyelet közvetlenül adja utasitásait a pedagógusoknak és a 

helyi, tanácsi vezetés, társadalmi szervek szintén a pedagógu-

soktól várnak segítséget ifjuságpolitikai és kulturális felada-

taik teljesitésében. 

A 110/1966. számu utasitás, majd az ezt módositó 203/1975. 

számu 0M-MiiM együttes utasitás a pedagögusok munkaidejéről, az 
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elvégzendő feladatokról a következőképp intézkedik: "73.§ /1/ 

A pedagógusok heti 48 órás munkaideje tanitási, illetve foglal-

kozási órából, valamint.az oktató-nevelő munkával kapcsolatos 

egyéb tennivalók ellátásához szükséges időből tevődik össze. 

73.§ /2/. Az .oktató-nevelő munkával kapcsolatos egyéb tennivalók 

a következők;. a tanitás előkészitése, a tanmenetek és óravázla-

tok elkészitése, . irásbeli dolgozatok, munkafüzetek, rajzok és 

egyéb tanulói  munkák felülvizsgálata, javitása, szemléltető, 

kísérleti eszközök tanitási órákra való előkészitése, szertárak 

és könyvtárak gondozása, szertárak, könyvtárak és tanműhelyek 

leltározásánál való közremüködés,,,a pedagógus beosztással kap-

csolatos adminisztrációs munkák. ellátása,, testületi értekezle-

tek, óraközi felügyelet, kirándulások, ünnepélyek, k•iá 'llitások 

előkészitése és megrendezése,, kötelező hospitálás,,családláto-

gatás,,szülők fogadása, irásbeli vizsgákon való felügyelet, a 

rendeskoruak•középiskoláíban az I. osztályba jelentkezők felvé-

teli vizsgáztatása, vezetés, illetve vezetői feladatok ellátása, 

nyári üzemi gyakorlatok szervezése és az azokon résztvevő ta-

nulók felügyelete, továbbá a rendtartásokban a pedagógusok ré-

szére előirt egyéb feladatok ellátása." 

A fenti, intézkedés egybekapcsolődott az egyes pedagógus 

munkakörökben 1974 és 1975 szeptemberében végrehajtott heti 

kötelező óraszám csökkentésével. 

Egyfelől a tanügyigazgatás tudatosan törekszik a pedagó-

gusok terheinek csökkentésére, másfelől intézkedései csak a 

jelen problémái szempontjából jelentenek megoldást. Változat-

lanul a pedagógusok feladatai közé sorolódik - amint a fenti 

leirás is tükrözi - számos olyan tevékenység, melyek elvégzésére 
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már a jelenben is, és még inkább a jövőben ujabb munkakörök ki-

alakitásá lesz szükséges. Nem veszi figyelembe továbbá ez az 

intézkedés az iskolák ' oktatö-nevelő munkájában a tanörákon kívül 

kialakult és a jövőben egyre bővülő tevékenységi szerkezetet. 

Sajnos a legujabb szakszervezeti jávaslatokban is csak elvétve 

jelentkezik' az a nézet, mely a  munkaköri  kötelezettségek meg-

határozásában az iskola jövőbeni funkciöira irányitja a figyel- 

met. 
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1.2 A jövőre orientált szemlélet 

1.21 Társadalmi részvétel , a nevelésben 

A fejlett szocialista társadalom egyik jellemzője a szo-

cialista állam kulturális és nevelő funkciójának mind teljesebb 

kibontakozása. Ez egyfelől jelenti a szocialista iskola megnö-

vekedett szerepét az oktatási-nevelési célok elérésében, más-

felől jelenti azt, hogy az állami és társadalmi szervek, munka-

helyi kollektivák kulturális és nevelőtevékenysége egyre gazda-

gabban bontakozik ki, s ezen intézmények és szervezetek egyik 

legfontosabb feladatává válik. / 73 / 

"Mennél fejlettebb szakaszába lép a szocialista társadalom 

épitése, annál közvetlenebbül és sokrétűbben kell a társadalom 

egészének részt vennie a nevelő és oktató tevékenységben."/ 57 / 

Amikor a nevelési folyámat irányitóinak köréről és a közöt-

tük megvalósuló munkamegosztásról beszélünk, már a mai állapo-

tokhoz mérve is erőszakolt lehatárolást teszünk, ha ezt csak a 

köznevelési rendszeren belül lévőkre értjük. Le kell vonni a 

megfelelő következtetéseket az elmult 30 év fejlődéséből. A 

kulturális forradalomban s főleg annak kezdeti szakaszán szük-

séges és érthető volt az iskola mint tudást átadó intézmény 

megnövekedett szerepe, megerősitésének szükségessége. A kultu-

rális monopölium megszüntetése, az egyre szélesebb tömegekre 

kiterjedő oktatás, az emelkedő műveltségi szint, az iskola utáni 

oktatás és nevelés szükségességének felismerése, a fejlődés kö-

vetkező szakaszában már nem azt a kérdést teszi fel, hogy az 
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iskola még mennyit tud átvállalni a társadalomtól a nevelés te-

rén, hanem azt, hogy a társadalom - elért fejlettségi szintje 

alapján - mennyit tud átvállalni az iskolától. Vonatkozik ez az 

egyes társadalmi rétegek közötti arányosabb feladatvállalásra 

és az egyes intézmények közötti funkciómegosztásra. Mig 30, sőt 

20 évvel ezelőtt is szükségszerűen azt kellett keresni, hogy  

pedagögusok hogyan hathatnak az iskola falain kivfi1 is: TIT, 

Népfront, a tanácsok munkájába való bekapcsolódással, ma már 

számolni lehet és kell a  pedagógusok  mellé felnőtt szocialista 

értelmiség széles tömegeivel. . 

A szocialista társadalom emberének nevelése már nem hárit-

ható egyetlen intézmény hatáskörébe. Ez a törekvés nyer kifeje-

zést az Ifjusági Törvényben és a Közművelődési Törvényben is: 

"A nevelési, oktatási intézmények mellett az ifjuság szocialista 

nevelése a munkahelyek, a kulturális, az egészségügyi és a 

sportintézmények, a fegyveres erők és testületek, valamint a 

társadalmi és tömegszervezetek feladata is" /Ifjusági Törvény 

8.§/. 

Egy korábbi felmérés szerint/ 24/  az a tény, hogy a pedagö-

gusok az ifjuságra gyakorolt nevelőhatások közül az iskoláét 

az utolsó előtti helyre sorolják, az iskola tényleges szerepé-

nek alábecsülését mutatja a pedagógusok körében. Valóban elgon-

dolkodtató az a magas arány, hogy a megkérdezett általános is-

kolai tanárok 70 %-a, a középiskolai tanárok 40-60 %-a az isko-

lai kudarcokért nem az iskolát teszi felelőssé. Ugyanakkor a 

pedagógusok válasza a reális körülmények számbavételeként is 

felfogható;  az iskola falain kívüli nevelőközösségek is nevel-

nek, és hatásuk egy csöppet sem elhanyagolható. E hatások meg- 
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szervezése, összerendezése olyan feladat, melyekkel az elkövet-

kezendőkben az iskola pedagógusainak számolniuk kell. 

Keresni kell azokat a kapcsolódási pontokat, melyek a közös 

célok elérése érdekében'az egyes intézmények között lehetségesek. 

A közművelődési intézmények és az iskola kapcsolódási lehetőségei 

rajzolódnak ki'már a jelenben is a legvilágosabban. Az elvek-

szintjén ez tulajdonképpén nem uj gondolat, hiszen már 20.évvel 

ezélőtt, az élet és az iskola közelitésének igényéből fakadóan 

megjelent a szovjet pedagógiában, majd később nálunk is. "Emélni 

kell az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát.' A városokban 

és a falvakban egyaránt bőviteni kell az iskolán kívüli gyermek-

intézmények hálózatát. Biztositani kell a klubok, kulturpeloták, 

kulturotthonok, technikai otthonok és más kulturális, felvilágo-

sitó intézmények fokozottabb bevonását az iskolások között vég- 

zett nevelőmunkába" /SZU, VZ. Ötéves terv irányelvei/. 

A társadalom fejlődéséből adódó követelmények már jó ideje 

arra késztetik az iskolát, hogy sz'ámot'vessen a tanulók tanórán 

kivtili tevékenységével, szabadidejének eltöltési módjával. 

Ugyanakkor a közmüvelődési' intézmények is feladatukul tűzték ki 

a művelődés uj, aktiv közösségi formáinak kialakitását. A fia-

talok körében rendkivüi népszerbek - amint a kutátások beszámol-

nak erről 174/  - a művelődési házak rendezvényei. Az egyes ren-

dezvénytipusok látogatottsága, hatásé a fiatalok különböző ré-

tegeire-azonban azt . bizonyitja, hogy ezek szervezettebbé téte-

lére és a nevelési folyamatba való beépitésükre lenne szükség. 

Megoldást jelenthet a.konkrét közmüvelődési programoknak 

és tevékenységformáknak az , iskolai nevelési folyamatba illesz- 

tése. 117' Más javaslat a komplex művelődés megteremtése érdekében 
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egy uj tipusu intézményrendszer kialakitását jelöli meg, mely-

ben helyet  kapa müvelődési otthon és az iskola, szinház, mozi, 

hangverseny, kiállitás, sport. 45O / 

Mindezek következménye tovább gyűrűzik a  feladatokat el-

látókra és megvalösulásuk helyszinére. Ha mind több és több 

feladatot viszünk be az iskola falain belülre; ez növelni fogja 

az irányitásukhoz szükséges létszámigényt, felkészültségbeli 

változatosságot. Elképzelhető azonban, hogy a már meglévő és 

kiépült közművelődési tevékenységet végzők és helyszinek lássák 

el ezeket a feladatokat, az iskola ebből az összefogást, irányi-

tást vállalja magára. 	. 

Az iskola és a közmüvelődési intézményhálózat kapcsolatának 

kiépitése szempontjából tehát két fontos mozzanatra kell fel-

hivni a figyelmet: az iskolai tanmenetbán, órakeretek meghatá-

rozásakor egyenrangu helyet kell biztositani a szabadidős tevé-

kenységeknek; meg kell valóstani a feladatok megoldásáért 

felelős intézmények gyakorlatában a pedagógiai egységet,' 90 ' 

akár intézmények közötti együttmüködés, közös irányitás, vagy 

egy intézményegyüttesben gondolkodunk is . . 

Megfigyelhető napjainkban a muzeumok fokozott szerepválla-

lása az esztétikai, művészeti nevelés területén. A muzeumokban 

és müvelődési házakban Szerveződött körök, foglalkozások azonban 

gyakran ugy kommentálódnak, .mint az iskola funkciózavarainak 

következtében, hiánypótló feladatokat ellátó, segitő akciók. 

Ha egyfelől felismerjük azt, hogy ezekre a foglalkozásokra 

szükség van, mint az oktató-nevelő munka szerves részét képező 

művészeti nevelésre, a fiatalok kulturálódása,.müvelődése érde-

kében végzendő feladatokra, már csak egy lépés.kell annak el- 
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ismeréséhez, hogy e feladatok ellátása a muzeológusok, művészet-

történészek, népművelők; zenészek hatáskörébe tartozik. 

Az adott iskola konkrét körülményei dönthetik el, hogy a 

foglalkozások megszervezésére a muzeumban, a művelődési házban 

kerül-é sor,'mert ott biztositott ennek személyi és anyagi fe-

dezéte, vagy az iskola falain'belül kiálakitott klubrendszerben. 

Az iskola felelős azért, hogy tanulóinak.ne csak kis hányada 

vegyen ezeken a foglalkozásokon részt, hanem tehetsége, érdek-

lődése, képességei szerint mindenki. Egy következő lépésben az 

ujtipusu komplex-intézményrendszer kiállitótermét, könyvtárát, 

hangversenytermét és a bennük dolgozó  muzeológusokat, könyvtá-

rosokat, zenészeket lehet megbizni•e feladatok ellátásával. 

Napjainkban ezek az irányzatok már nemcsak elképzelések 

és előrejelzések, hanem a gyakorlat előtt álló konkrét tenni- 

valók is. Az ismeretszerzés nem zárul le az'iskola befejezté-

vel, és a kulturális tevékenységekben való részvétel sem csak 

akkor kezdődik. 

Még az előbbiekben - bizonyos életkori határok között -

alapvető, az utóbbiban főleg szervező szerepe az iskolának már 

ma is nyilvánvaló. Ezért érzik sűrgétőnek például az iskola-

körzetesités nyomán iskola és pedagógus.mélkül maradt községek 

kulturális életének ujbóli megszervezését. Ennek érdekében 

Zala megyében kulturális alközpontok kialakítását tervezik 

társadalmi aktivisták bevonásával a "kisközségek kulturális 

alapszolgáltatásainak ellátására". ' 84 ' 

Coombs/ 15 / véleménye szerint a Szovjetunió és az európai 

szocialista országok már áz eddigiekben is lényegesen nagyobb 

lépéseket tettek a nyugati országoknál az iskolai és az iskolán 
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kívüli oktatási formák mesterséges szétválasztásának megszünte-

tése terén. Az elért eredményeket 6 elsősorban a felsőfoku ok-

tatási intézmények és Üzemek, valamint a vállalatok és kutató-

helyek kapcsolata szempontjából itéli jelentősnek. Számunkra 

azonban, szem előtt tartva a munkára nevelés elvét, a közneve-

lési rendszer minden pontján fontossá válik az iskola és a 

munkahelyek kapcsolatának kiépitése. 

A tervbe vett változtatások választ keresnek a pályaválasz-

tás problémájának megoldására is. Ez természetesen nem független 

az iskolában kialakitandó tevékenységek körétől. Az intézmények 

közötti feladatmegosztás következő lépése az üzemekkel, gyárak-

kal történő szorosabb kapcsolat kiépitése. A mindenki képességei 

szerint, mindenkinek munkája szerint elvére építő szocialista 

társadalomban ez sem ujkeletii felismerés. Az iskola és az élet 

kapcsolatának sürgetése nemcsak a kultúrálódás, hanem a munkára 

nevelés vonatkozásában is ismert a szocialista közoktatás ter-

vezésében és gyakorlatában egyaránt. Az elvekhez azonban ugy 

látszik, mindezideig nem sikerült megtalálni a legmegfelelőbb 

gyakorlatot. Sikertelennek bizonyult a'munkának a klasszikus 

középfokba valö integrálása, a képzési célok tisztázatlansága 

és a gyorsitott ütemű végrehajtás nem hozták meg a kivánt ered-

ményt. A szocialista társadalom azonban nem mondhat le ennek az 

elvnek az alkalmazásáról. 

A kialakitandó uj szervezeti keretek a munkára nevelés ké-

pességfeltáró, pályairányító szerepének növekedését helyezik 

előtérbe. Ehhez szükség van a különböző munkahelyek és az ott 

ezzel megbizott személyek szervezett részvételére az oktatási-

-nevelési folyamatban. 
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A. kapcsolattartás jelenlegi formái /a szakmunkásképzés ki-

vételével/ főleg anyagiakra korlátozódnak. Az egy üzem - egy 

iskola mozgalomban. rejlő tartalékok nem merülhetnek ki a kárban-

tartásra, az iskolai felszereltség bővitésére irányuló törekvé-

sekben. Egyes helyeken már közvetlenül megoldásra várófeladat-

ként jelölik az üzemlátogatások megszervezésével, a közös ren-

dezvényeken való részvétellel, a .KISZ-es és más szakkörvezetők 

foglalkoztatásával az üzemi kollektivák bevonását a pályaválasz-

tási munka előkészitésébe. "Célunk a folyamatot ugy erősiteni, 

hogy az összefüggések állandó tudatosítása révén az oktatásügy 

még inkább társadalmi üggyé váljék" - vallja például, a nagy--

kállói pártbizottság saját soronkövetkező feladatai feltérké- 

pezésekor.,/ 81/,  

A közmüvelődés.és az üzemek mellett számot kell vetni a 

szülők részvételével is a feladatok megoldásában. A szülői 

munkaközösségek rendszere ehhez jó kiindulősi alapot jelenthet. 

Az oktatásügy fejlődésével együtt alakul, átalakul a szülői 

munkaközösségek feladata, tevékenységi rendszere. Ma még gyak- 

-ran sok a formális elem az együttműködésben. Az uj utakat jel-

zik az iskolai szinten szerveződő szülői munka- ., vagy szakbizott-

ságok, melyek a gyermek és ifjuságvédeimi, a honvédelmi,. az 

egészségügyi nevelés feladatait látják el  vagy éppen az iskola  

épületének folyamatos és rendszeres karbantartását. 

Igy.,. a szülők feladata .a veszélyeztetett környezetben élő 

gyermekek családjával való foglalkozás, az iskolai kirándulások, 

az uszodába, korcsolyapályára, moziba kisérés felügyeleti teen-

dőinek ellátása. Előadóként mind több szülő kapcsolódik be a 

mozgalmi élet eseményeibe, politikai vitakörök tartásába és 
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az iskolában szerveződő klubfoglalkozások levezetésébe. 

A szülők differenciáltabb foglalkoztatásának megszervezése 

az iskola feladata. Az esetlegesség kiküszöbölése,, a feladatok 

elvégzésének számonkérhetősége az önként vállalt társadalmi 

munka rangjának emelésével, megszilárditásával,,még szervezet-

tebbé tételével, a későbbiekben meghatározott idejü kinevezés-

sel és dotálással lenne biztosithatö. 

.Az iskola. feladata, hogy .a különböző intézmények, társadalmi 

szervek  és a szülők tevékenységét az oktató-nevelő munka megja-

.vitására hasznositsa. A Szovjetunióban 1970-ben 37.000 függetle-

.nitett funkcionárius látta el ennek szervezési feladatait. "A 

szervező feladata nevelő jellegü rendezvények megszervezése az 

osztályfoglalkozások után,' elsősorban az iskola. közvetlen kör-

nyezetében, az iskola és más, a,nevelésben érdekelt szervezetek 

erőfeszitéseinek koordinálása."" 72/  

Az iskolának ezt a koordináló központ szerepét hangsulyoz-

zák a települések és az iskola kölcsönös kapcsolatát vizsgáló, 

a szovjet pedagógiai gyakorlatról beszámoló ujabb hiradások is. 

"A falu - az iskolának, az iskola - a falunak" mozgalom teszi 

lehetővé a település munkáskollektiváinak.bekapcsolódását az 

iskolai nevelési folyamatba, 'tanórai és tanórán kívüli foglal-

kozások levezetésébe. Az iskola a koordinálö.központ szerepét 

akkor tudja megfelelően ellátni, ha képes a szülőknek és a tár-

sadalmi szervezeteknek a tanulök nevelésére tett erőfeszitéseit 

megfelelően irányitani. 

Hripkova /34/  véleménye szerint elérkezett az idő a "mikro-

környezet pedagógiájának" megvalósitására. A,társadalom külön-

böző intézményei és csoportjai már nem alkalomszerűen és szór- 



- 39 - 

ványosan,•hanem rendszeresen és céltudatosan vesznek részt a 

nevelőmunkában. 0 a szülők bevonását az oktató-nevelő feladatok 

ellátásába élsősorban a családonbelüli nevelés vonatkozásában 

hangsulyozza, ezenkivül a  tanulók szabadidős programjainak meg-

szervezésében és az elhanyagolt  gyermekekkel  való foglalkozás-

ban. Az üzemekkel kiépithető kapcsolatokban az emberi kapcsola-

tokat, a  tanulóknak t2 egyes brigádos életébe való bekapcsoló-

dását itéli jelentősnek. Véleménye szerint az oktató-nevelő 

feladatokba bekapcsolódó különböző végzettségit emberek, társa-

dalmi munkások részére az oktatásügyi szervekés az uttörőházak 

előadásokat, tanfolyamokat tarthatnak. 

Az uj törekvések már nemcsak az oktatásügyi előrejelzések-

ben, hanem kezdeti csirái a gyakorlatban is jelen vannak. E 

törekvések továbbgondolása és a jelenben megindult kezdeménye-

zések támogatása, helyes és gyors kiépülésük biztositása lehet 

' a soronkövetkező feladat. Szükséges kutatni, hogyan  tágitható 

as iskola társadalmi kapcsolatainak köre ugy, hogy azzal ne a 

pedagógusok feladata növekedjék, hanem a társadalmi részvétel 

erősödjön az oktató-nevelő folyamatban. 

.1.22 Az iskolai munkamegcisztáS; tovább'fejlesztése  

Az oktatás fejlesztési céljainak a társadalmi igények ol-

daláról való megközelitésé elsődlegesen a szerkezeti változta-

.tásokkal lehetséges. Nem hagyhatók azonban figyelmen kivid az 

"oktatás önfejlődésében megjelenő törvényszerűségek következ-

ményei" /47/ sem. A kettő összekapcsolása történik meg a miivelt-

cégi tartalom kiválasztása s feldolgozásának módjaira irányt 

mutató tantervek változásában. 
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Már az V. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásaiban elhangzik 

a javaslat, hogy az oktatásügy fejlesztéséhez és további köz-

oktatáspolitikai döntések előkészitéséhez szükség van "az uj 

módon funkcionáló iskola belső életének, feladatrendszerének, 

tevékenységskálájának a benne dolgozó vezetők és pedagógusok 

munkájának átstrukturálódására,'és az ilyen iskola müködési 

feltételeinek kutatására ../65/b/,  

Az oktatási-nevelési folyamatban résztvevők körénél is 

történt utalás arra, hogy  tanitási-tanulási tevékenységen ki-

vül más tevékenységrendszerekkel is számolni kell az iskolában. 

A hangsuly ott, az uj erők bevonásán volt a nevelési feladatok 

ellátásába. Már ez is maga után vonja azonban a különböző in-

tézmények, társadalmi csoportok és az iskola együttmüködéséért 

felelős pedagógusi szerepkör kialakulását. 

Ezen tulmenően számolni kell annak a lehetőségével is, hogy 

magában a tanitási-tanulási folyamat megszervezésében, irányitá-

sában sem ugyanazokat a feladatokat kell ellátnia mindenkinek. 

Turesenko /85/  az oktatásügy továbbfejlesztésének egyik 

lényeges akadályát az oktatási és nevelési folyamat hagyományos 

szervezési formáinak és a pedagóguspályán a XIX. század elejé-

től meglévő munkamegosztás változatlan továbbélésében látja. 

Véleménye szerint a járhatö ut a pedagógusok szakma szerinti, 

munkakör szerinti és szakképzettség szerinti munkamegosztásának 

kialakitása. 

Elképzelhető, hogy a tanárok szaktárgyuk tanitása során 

egy-egy évfolyam anyagára szakosodnak. Bizonyos életkortól kez-

dődően a tanórák helyett bevezethető a mai felsőoktatási gyakor-

lathoz hasonlóan az előadások tartása nagyszámu hallgatóság 
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előtt és az anyagrész feldolgozása kiscsoportos foglalkozásokon. 

Szakképzettsége szerint más és más tanár lenne beosztható a 

feladatok ellátására. 

A tanári munka jelenleg is tartalmaz fő- és mellékfeladato-

kat, ez utöbbiak közé tartozik például az egyes órákra való elő-

készület, szemléltetőeszközök készitése, előkészitése, a tanulók 

számára feladatlapok összeállitása, majd értékelése stb. Ezek 

egy része központilag a tanszerellátó vagy az adott iskola /több 

iskola/ erre kijelölt részlegének feladatai közé utalható, il-

letve elvégzésükre oktatási segéderők; laboránsok, asszisztensek 

beállitása szükséges. Részt vállalhatnak e feladatokból pedagó-

gus-jelöltek, vagy maguk a tanulók is. Ez utóbbi gondolat nyert 

megfogalmazást már mintegy 10 évvel ezelőtt .a svéd oktatásügy 

továbbfejlesztése kapcsán/ 36 / és a Faure jelentésben is. /23/  

A Faure jelentésben az UNESCO által felkért munkabizottság 

az oktatásügy fejlesztésében az egész világon kirajzolódó ten-

denciákat kisérli meg összefoglalni. Bár a szocialista országok 

pedagógiai kutatói részéről számos jogos birálat érte a jelen-

tést /pl. a különböző társadalmi rendszerek hatásának figyelmen 

kívül hagyása az oktatásügy fejlődésében/, mégis szükségesnek 

tartjuk a  pedagógusok  megváltozó feladatairöl, szerepéről val-

lott nézeteik felidézését. 

Részben a permanens nevelés gondolatából, részben az iskola 

oktató, nevelő feladatainak változásából és az oktatástechnikai 

eszközök felhasználásának igényéből a pedagógusok hagyományos 

szakmai képesitésének változására vonnak le következtetéseket. 

A további szakosodást két irányban hangsulyozzák: egyrészt a 

köznevelési rendszer különböző fokozatain és iskolatipusaiban 
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ellátandó feladatok szempontjából - óvodák, gyógypedagógiai is-

kolák, szakiskolák, felnőttoktatás -, másrészt az iskola előtt 

álló különböző feladatok megoldására képzett pedagógusok - pálya-

választási szakemberek, az oktatástechnikai eszközök szakemberei, 

az adminisztrációs tevékenységet ellátók, az iskola és a lakó-

hely művelődési központjának kapcsolatait szervező pedagógusok. 

A feladatok sokrétűségéből, a segéderők bevonásának szükséges-

ségéből jutnak el a különböző területeken dolgozó szakemberek 

bevonásának, az oktatás, nevelés társadalmi funkcióvá válásának 

gondolatához. 

Coombs/ 15 /  véleménye szerint a pedagógusok között bérezés-

ben és jutalmazásban majd csak akkor lehet megalapozottan kü-

lönbséget tenni, ha valöban különböző feladatokat is fognak 

ellátni. 

Az oktatásügy fejlesztési elképzelései sorában a pedagógu-

sok közötti munkamegosztás mellett feltűnik a tanárok együttmü-

ködésének javaslata is. Az ezredforduló iskolájában a "tem 

teaching" által irányitott tanulást tartja jellemzőnek. 

T.Husen/ 35 / is, amikor a különböző feladatokat ellátó, külön-

böző képesitésü nevelők; pedagógusok, asszisztensek, tanárje-

löltek közösen tevékenykednek, közösen felelősek egy tantárgy 

vagy egy adott tanulói kollektiva eredményességéért. 

A kialakitandö pedagöguscsoportoknak a hazai oktatásügy-

ben már ma is alapját képezik a szakmai munkaközösségek. Veze-

tőik irányitö, szervező feladata, s tagjainak döntési hatásköre 

az adott iskola, adott tantárgy tanitási eljárásainak kiválasz-

tásában, a tartalmi követelmények megállapitásában nőni fog. 

Nagy szerep hárul majd e munkaközösségekre az egységes 
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elveken felépülő, határozott célok elérése érdekében munkálkodó 

nevelőtestület kialakitásában. Az egységes, makarenkoi szellem-

ben közösségi nevelőtestület valósithatja meg tanulóinak az is-

kolai közösségbe  integrálását. Erre annál inkább szükség lesz, 

mert a különböző kompenzáló és felzárkóztató, tehetségfejlesztő 

feladatok ellátására szerveződő csoportok, érdeklődési körök, 

munka és mozgalmi tevékenység következtében az előzőekhez képest 

rohamosan növekszik azoknak a csoportoknak a köre, amelyekben a 

tanuló részt vesz. 

A gyermekek egyenlőtlen fejlődését figyelembe vevő, az is-

kolai oktató-nevelő 'gyakorlatba szervesen beépülő, kompenzáló 

foglalkozások pedig gyógypedagógusok, pszichológusok alkalmazá-

sát is szükségessé teszik. 

Lengyelországban például 1973-tól kisérleti jelleggel neve-

lési tanácsadó tanárok kezdtek bekapcsolódni az iskolai munkába. 

Feladatukat az iskolai közösség tervezésében, szervezésében je-

lölték meg. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, tanulókkal és az 

iskolai tantestülettel, szükség esetén a gyermekbiróságokkal. 

Heti 6-8 órában a családi életre nevelés tantárgyat tanitják. 

Nevelési tanácsadói munkakörre pedagógia, pszichológia vagy 

szociológiai felsőfoku végzettséggel rendelkezőket alkalmaznak./ 70 / 

Az egyes tanári 'funkciókra épitő munkamegosztás napjaink 

gyakorlatától távolabb áll, mint ahogy az az iskolában látensen 

létezik, és a tanárok feladatvállalásaiban tetten érhető. Ele-

gendő az ismertetett minisztériumi utasitás és az iskolaszocioló-

giai kutatások által feltárt tanári szerepkörök között feszülő 

ellentétre utalni. 

Már Kériné' 41 / is tett bizonyos kísérletet arra, hogy az 
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iskolai oktatö-nevelő munkában érvényesülő tanári szerepeket 

leirja. Megkülönbözteti egymástól a tudományos, tanitö-nevelői 

és a szervezői szerepeket. 

A tanári poziciók és szerepek további leirását adja, vizs-

gálja a pedagógus szerepelvárásait és szerepkonfliktusait a 

70-es évek elején meginduló iskolai szervezetkutatás is. /49 / 

A tanári tevékenységfajtákat csoportositva megkülönböztetik 

egymástól a nevelői, a szakember ős a tisztviselői szerepet. 

A jövőben  megoldandó  feladatként jelentkezik tehát a peda-

gógusokkal kapcsolatban: a kialakitandó tevékenységi formák és  

feladatok, valamint a tanárok. 'érdeklődése és felkészültsége  

alapján, a közöttük lehetséges további munkamegosztás' és együtt-

müködés módozatairól  gondolkodni. A munkaköri változatosság  meg-

teremtéséhez jó kiinduló alapot biztosit az iskolai tevékenység-

szerkezet, a módszerek változása ős a pedagógusokban meglévő 

igény a "testhezállóbb" feladatok ellátására. 

1.23 A pedagógus felkészüitsé3e a változásra 

Amikor a pedagógus változáshoz való viszonyát bogozzuk, 

nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a nevelés során 

mindig is uj helyzetekkel, megoldandó feladatokkal találta, ta-

lálja szembe magát a pedagógus. Döntéseit, intézkedéseit eddig 

is, helyzetre ős személyre:szabottan kellett megténnie. Megszer-

zett pedagógiai tapasztalatait változó körülmények• között tudja 

csak hasznosítani, s ehhez nagyfoku alkotókészségre van szük- 

sége./ 37 / 

Amennyiben a nevelő nem képes alkalmazkodni a körülötte 
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lezajlö változásokhoz, ez visszafejlődését okozza - állitja 

Kuzmina. Változásokon a szaktárgyi ismeretek terén, az oktatási 

munkamódszerek terén végbemenő fejlődést és a különböző kor- 

csoportokhoz való alkalmazkodni tudást érti. 

Érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy Kuzmina ezzel a 

kérdéskörrel a szovjet oktatási rendszerbe bevezetésre kerülő 

uj oktatási formák; a munkaoktatás, á termelési oktatás, tehát 

a szervezeti formák változása következtében kezd el foglalkozni. 

Következtetéseit azonban a pedagógusokkal szemben támasztandó 

ujabb követelményekben fogalmazza meg: "Szervezési erőfeszité-

seik'/ti. a pedagógusoké/ ezelőtt főleg a tanulmányi és társa-

dalmi munkára, részben pedig a játékos tevékenységre irányultak, 

most viszont a munkatevékenység megszervezéséhez is érteniük 

kell. A pedagógiai munka tehát ma már ujabb követelményeket tá-

maszt a nevelők szervezési képességeivel szemben, egyuttal pedig 

lehetőséget ad e képességek kialakulására. ./51; 162./  

A változtatási szándék agyváltozásra való beállitódás terü- 

•letén A.W. Aleck amerikai pszichológus a tanárok uj pedagógiai 

törekvésekhez való viszonya - alapján a pedagógus személyiség 

tipologizálásának lehetséges kritériumait dolgozta ki; E szerint 

a pedagógusok négy tipusát különbözteti meg: a lelkes, a gyanakvó 

és bizalmatlan, a közömbös, valamint a mérlegelő pedagógust, ez 

utóbbit értékelve a legjobbnak. /20/.  

• A kutatások legtöbbször a pédagógusok ujitással szembeni 

tartózkódását szokták kiemelni. 'Az ujitás, változtatás keltette 

bizonytalanság érzetével, a gyakorlati bizonyitás hosszadalmas-

ságával és a'felülről bevezetésre kerülő ujitással szemben táp-

lált szakmai előitélettel, féltékenységgel magyarázva azt. /86/  
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A nyugati, szakirodalomban főleg  a  curriculum tervezés, fej-

lesztés kapcsán / .31/  kerül előtérbe a tanár és a változás.viszo-

nya. Egyes nézetek. szerint az elmélet és a pedagógiai gyakorlat 

helyes viszonya csak ugy valösitható. meg, a tanárok. változással 

kapcsolatos. ellenállása. csak oly mödon küszöbölhető ki, ha a 

tanitási feladat egyben. kutatási feladatként jelentkezik a ta-

nár munkájában., Hacker véleménye.: ahhoz, hogy a tanárok eredmé-

nyesen vehes.senek•részt.az ujitás. folyamatában, növelni kell 

szaktudományos,és.didaktikai hozzáértésüket, de elsősorban az 

"iskolaügy hierarchikus rendszereit" kell. megszüntetni ahhoz, 

hogy az. .ujitás megvalósulhasson. Mivel•a curriculum megujitásá- 

nak középpontjában a pedagógus áll és valószinti, .hogy az isko-

lában soha. nem fog szünetelni az ujitás felkell rá készíteni 

a tanárokat. /2 / Tisztában kell lenniük bizonyos:rendszerelméleti 

,alapfogalmakkal és a szervezetkutatás kérdéseivel. .,Ezért a peda-

gógusképzésbe ezeket a területeket is be kell kapcsolni. 

Amint látható, a pedagógusok. változáshoz való. viszonyának 

kérdése elsősorban abból a szempontból fogalmazódik meg, hogy 

még. mennyi'ujat, mást képes "kihozni" munkájából és saját magá-

ból a pedagógus. A pedagógus.mint a.sa.ját.munkáját megujitó, s 

ezzel mintegy a köznevelési rendszer: változásait beinditó. vál-

toztató áll előttünk. 

Számunkra a kérdés kevésbé hangsulyozott oldala vált, fon-

toss.: a ,  pedagógusok /és a. közvélemény/'mennyire érzékelik, 

mennyire. rezonálnak a pedagóguspályát módositó változásokra. 

Megengedhetőnek tartjuk. azt a feltételezést, hogy a . nyugati 

országokban, ahol a társadalomnak nem elsődleges érdeke a köz-

nevelési rendszer gyökeres megváltoztatása, éppen ez okból 
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emelik ki a pedagógus ujitó, váltortató  funkcióit. A szocialista 

társadalmakban ezzel szemben az egész társadalom érdeke, .a tár-

sadalmi épités előttünk álló céljainak megvalósitását.szolgálja 

a köznevelési rendszer.átalakitása. Az együttes tervezés és 

cselekvés • során, bár nagy igény és tág lehetőség van az egyéni 

ujitó mozgalomra, fel  kell figyelnünk az intézményesen végre-

hajtandó változások következményeire. 

A jövő köznevelési rendszerében feldolgozásra kerülő mü-

veltségi tartalmakat változatlanul un. tantervi dokumentumban 

rögzitik..A hagyományos tantervektől eltérően azonban ez már 

nemcsak az elsajátitandó ismereteket tartalmazza,  hanem az egész 

nevelési folyamat során alkalmazható módszereket•és felhasznál-

ható eszközöket is. Ennek kezdeti lépései a mar jelenleg beve-

zetés előtt álló tantervekben is megfigyelhető. A módszereknek 

és eszközöknek a célok elérése érdekében valö felhasználása a 

nevelési folyamat irányitóinak felkészültségével szemben támaszt 

uj követelményeket. 	 . 

Mivel a szocialista iskola oktató-nevelő tevékenységével a 

tanulókban az önálló ismeretszerzés, önképzés, önművelés igényét 

akarja kialakitani, s meg akarja tanitani diákjait az ehhez ' 

szükséges eszközök ésszerű használatára, a tanitási-tanulási 

folyamatban előtérbe kerül a tanulók nagyobb önállósága, akti-

vitása s a tanár hagyományos ismeretközlő funkciója háttérbe 

szorul. A tanulók közösségeivel együttműködve tevékenykedik, az 

életkortól, fejlettségtől és a tananyag menetétől függően irá-

nyitja közvetlenül,majd egyre közvetettebben a tanulók megisme-

rési folyamatát. önállóság, határozottság, alkotókészség, peda-

gögiai helyzetfelismerés jellemzi, mert csak igy tud eleget 
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tenni a tanitási-tanulási folyamat helyes elemzésének, a tananyag 

megfelelő kiválasztásának, az individualizált és differenciált 

módszerek alkalmazásának. 

"A tanárra ezentul ugy kell tekintenünk, mint akinek legfon-

tosabb feladata a tanuláshoz szükséges feltételek megszervezése, 

aki tanulönként tervezi és irányitja a tanulást, majd később ér-

tékeli a tanulás eredményét."" 35 / A gyermekekhez való viszonyát 

meghatározza a közös célok eléréséért való együttmiiködés, az a 

törekvés, hogy a megismerés a tanulök számára örömet jelentsen. 

Magatartását, vezetési stilusát a demokratikus jegyek fogják jel-

lemezni. Egyéniség lesz, aki rendelkezik "a szocialista iskola 

céljait szolgáló tanári szabadsággal" - vallja az iskola távlati 

műveltségtartalmára tett javaslataiban az Akadémia Elnökségi 

Közoktatási Bizottsága. /56; 
g 

	28•  Csak ezzel a szabadsággal ren- 

delkezve lesznek képesek a pedagógusok a mainál önállóbb, alkotó 

jellegiibb feladataikat ellátni. Az a tény, hogy nem pusztán 

ismeretközlő funkciót kell a jövőben ellátniuk, hanem a tanulók 

megismerő-felfedező tevékenységének irányitását, hatással lesz 

a pedagógusok személyiségének alakulására. 

Fuhrmann' 28 / véleménye szerint a tanárok alkotó tevékenysé-

gének, öná ll()  döntéshozatali képességének kialakitásában jelen-

tős szerepe van módszertani felkészültségüknek, annak, hogy mi-

lyen gazdag módszerkészlettel rendelkeznek. Az uj, fejlettebb 

módszerek kialakitása és a tanárok általános didaktikai, metodi-

kai kulturájának emelése érdekében az NDK-ban tanárokból és 

abszolvensekből álló iskolai kutatócsoportot hoztak létre. 

A technika fejlődésével egyre gazdagabb lesz az az eszköz-

tár, amit az elérendő cél érdekében a pedagógus mozgösitani képes. 
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A nevelés ember-ember kapcsolata kiegészül az uj oktatástechni-

kai eszközök alkalmazása során az ember-gép kapcsolat megjelené-

sével. Ez az ember-gép kapcsolat teszi lehetővé a pedagőgus 

képességeinek kiterjedését./9/ :  

A pedagógia elméletének még k i . kell dolgoznia az uj techni-

kai eszközöknek a problémafeltárás, a tanulök aktivizálása érde-

kében történő felhasználási módozatait és azt kell elsajátitaniuk 

a nevelők azon körének, akik e feladatok megoldására vállalkoznak. 

A taneszközök és a segitségükkel közvetitett tartalmak kölcsönös 

összefüggéséből következően a tervezők már ma is a taneszközök 

"információ , átadási munkamegosztásában" gondolkodnak. Ennek a 

pedagógusokra vonatkoző következménye: a módszerek és eszközök 

közötti.. tudatos válogatás és az Itt  is érvényesülő munkamegosztás. 

Gyakran kap hangot, az a nézet, mely tanáraink tulterhelésé-

nek problémáját a , változással ,, . a bevezetésre kerülő uj oktatás-

politikai határozatokkal, uj módszerekkel, az ehhez szükséges 

önképzés, továbbképzés kérdéskörével hozza kapcsolatba. /10/  Sőt 

tulzó formában éppen a változások kiküszöbölését, megszüntetését 

sürgetik..a jobb tanári munkavégzés érdekében. 145 / c / Kiss Arpád/ 42 / 

a szemléletbeli ,tévedést, a . tanárok helytelen informálását, a 

kidolgozott változtatások végletesként, örökérvényűként való 

továbbadását jelöli meg.az ezzel kapcsolatos hibák és ellent-

mondások 	okaként. Zrinszky László /93/  - a magyar oktatásügy 

fejlesztési lehetőségeit,kutatva - élesen birálja azt a szemlé-

letet, mely minden ujitás, változtatás gátját a pedagögusok 

konzervativizmusában vél felfedezni. 	. 

Figyelemre méltó a. fiatal magyar értelmiség körében végzett 

egyik kutatás/ 29 / azon kérdésköre, . mely a munkahelyi körülmények 
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megváltoztatásának szándékát és a lakóhely intézményeivel kapcso-

latos fejlesztési feladatokröl vallott véleményeket kutatta. 

Vizsgálták az iskolai végzettség, foglalkozás, müvelődési szoká-

sok összefüggését a változtatási szándékkal. A mintába bekerült 

fiatal diplomások 57,1 %-a volt pedagógus. A vizsgálat eredményé-

ből kitűnik, hogy a főiskolát végzettek majdnem fele a munkahely 

tárgyi feltételeinek megváltoztatását igényli, mig az egyetemi 

végzettséggel rendelkezők körében a munkaszervezés kérdései kerül-

nek az első helyre. A munkafeltételeiken változtatni nem akarók 

azok közül kerülnek ki, akik a müvelődési szokások /olvasás, to-

vábbtanulás stb./ terén az utolsó helyeket foglalják el. Bizonyit-

va mintegy a műveltségi szinvonal és a változtatási szándék közöt-

ti összefüggést. /19 / 

A települések intézményeinek fejlesztéséről vallott elképze-

lések szemléletbeli aránytalanságai kapcsán arra figyelmeztetnek 

a kutatök, hogy a falusi értelmiségben nem tudatosulnak a lakó-

hely problémái, valós gondjai, ennek következtében nincsenek át-

fogó, a társadalmi igényekhez mért javaslataik. 

Véleményünk szerint a pedagögusnak a köznevelési rendszer 

változásaiban betöltött kulcsszerepe 'a pe'dagógi'ai módszerek vál-

tozásában, ujak kidolgozásában, átvételében,' alkalmazásában van. 

Az ujitás, változás azonban nemcsak tőle várható el, hanem 

a társadalom egészétől, az oktatásügyben megvalósuló munkaszer-

vezéstől is. Ebből a  szempontból  már mint az uj társadalmi igé-

nyek felismerésére képes, uj feladatait vállalni tudó emberre, 

kell a pedagógusra tekintenünk. Nem várható el, hogy ez utóbbi 

két területen /társadalmi részvétel, további munkamegosztás/ a 

pedagógus legyen az ujitó, de készen kell álljon a "felülről" és 

"oldalról" jövő ujitások értékelésére, az iskola életébe valö 

beépitésére. 
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2 A PEDAGÓGUS KöZVÉLEMÉNY EMPIRIKUS' VIZSGÁLATA 

2.1 Hipotézis  

Az eddigiekből látható, hogy a pedagógusokról kialakult 

/pedagógiai/ közgondolkodásban két nézetet tartunk megkűlön-

böztethetőnek: a jelenre és a jövőre orientáltat. Nem titkol-

juk, hogy a köznevelési rendszer távlati fejlesztése szempont-

jából a jövőre orientált szemléletet tartjuk elfogadhatónak, 

meghatározónak. 

A továbbhaladás gátjává válhat, ha a köznevelési rendszer 

jövőjéről gondolkodva, megmaradunk a jelen közvetlenül megol-

dásra váró feladatainál, és a jövő iskolájához csak a jelenlegi 

pedagógushelyzet megoldási javaslatait akarjuk hozzáilleszteni. 

Ahhoz, hogy az oktatáspolitikai párthatározatban kitűzött 

hosszutávu program célkitűzéseinek eleget tegyünk - a pedagógus 

kérdés vonatkozásában is - arra van szükség, hogy ne a rövid-

távra kitűzött feladatokból induljunk ki, hanem a köznevelési 

rendszer várható fejlesztési irányaival összefüggésben, keres-

sük e rendszerben a pedagógusok helyét és szerepét. A jelenre 

orientált szemléletet felcseréljük a jövőbe pillantással. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a két szemlélet milyen mér-

tékben terjedt el a közvéleményben, s ezen belül is a pedagógu-

sok körében. Hogyan értékeli a pedagógus és a tágabb közvélemény 

a pedagógus helyét és szerepét a köznevelési rendszer távlati 

fejlesztésében és a jövő iskolájában? 

Az empirikus vizsgálathoz mintát a Köznevelés 1976. évi 
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pályázatára beküldött anyagok közül választottunk. A vizsgálat 

módszere: tartalomelemzés /lásd 2.2 és 2.3 részek/. 

Vizsgálódásunk tárgyául azért választottuk e pályaműveket, 

mert témájuknál és szerzőiknél fogva alkalmasnak tartottuk olyan 

szempontu elemzésre, mely azt kutatja, hogy a jövő köznevelési 

rendszerének változásait mennyiben vonatkoztatja a pedagógus 

önmagára, saját munkájára; mennyiben képes a mai helyzettől 

elszakadni és az oktató-nevelő munkát már az elképzelt válto-

zások következményeiként szemlélni, a köznevelési rendszer vál-

tozásaiban a pedagógus pályát szükségszerűen változtató, módo-

sitó elemeket észrevenni. 

Előzetes kérdésfeltevésünk az volt, hogy a pedagógusokat 

jelen helyzetük megoldatlansága; részben a pálya egészére vo-

natkozó ellentmondások, részben az iskolán belüli, a központi 

tanügyi rendelkezésektől az adott munkahely légköréig terjedő 

aktuális problémák meggátolják-e abban, hogy a jövő köznevelési 

rendszerének elképzelésekor saját munkájukról, feladataikról 

vallva e kérdéseken tulhaladjanak. Mennyiben kapcsolják egybe 

a köznevelési rendszer változásait a pedagógus pálya megválto-

zásával. 

A szemléletbeli változás meglétének vagy hiányának vizsgá-

latán tul választ kerestünk arra a kérdésre is, hogyan élik át, 

képzelik el e változásokat a pedagógusok. Rajtuk kívül álló 

változásokként, mint munkájuk, helyzetük feltétele szerepel-e 

elképzeléseikben, vagy a változások cselekvő részeseiként, elő-

mozditóiként, véghezvivőiként látják, láttatják önmagukat? 
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2.2 Minta 

2.21 A mintaválasztás kérdései  

A tartalomelemzés módszerét alkalmazó kutatások mintaválasz-

tási eljárásának általános szabályait a következőkben foglalhat-

juk össze: a kiválasztott szöveg legyen jellemző a kutatás célja 

szempontjából; a szöveg létező és a kutató számára hozzáférhető 

legyen; egyértelmien kell a szöveg jellegzetességeit definiálni 

/pl. ujságban közölt olvasói levelek, apróhirdetés/; meg kell 

határozni a szöveg keletkezésének, vagy megjelenésének pontos 

helyét és idejét./ 58/  

A kiválasztás első lépéseként Bérélson az üzenetet hordozó 

mü, kiadvány; rádióállomás stb.°ciniének meghatározását tartja. 

Példának emlithetjük Antal'Lászlö vizsgálatát, aki az MSZMP KB 

1972 novemberi határozatának magyar sajtóvisszhangját vizsgálva 

öt országos és négy vidéki lapot vont be a mintába, vagy Varga 

Károly, aki a teljesitménymotiváci6 jelentkezését a magyar if-

jusági sajtóban a.Pajtás,"Magyar  Ifjuság és az Ifjusági Magazin 

példányain vizsgálta. 

A második lépés a  kiadás és dátum meghatározása. Első pél-

dánk esetében az 1973 januárjában, másodiknál az 1970-75 között 

megjelent példányok kerültek, a mintába. ' 

Harmadik lépés az egyes kiadványokon belüli tartalom kivá-

lasztása, azaz annak eldöntése, hogy a vizsgálat tárgya szem-

pontjából szükség van-e például a lap teljes terjedelmére, vagy 

elegendő az első oldal, vagy a vezércikkek, vagy az apróhirde-

tések vizsgálata. Berelson ezzel kapcsolatban felhivja a figyel- 
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met, hogy a különböző kommunikációs eszközök "fizikai tényezői-

nek" számbavétele és a tartalom jellemzőihez történő hozzáren-

delése szintén gazdagithatja a feldolgozást. Ilyen fizikai té-

nyezők az ujság esetében: a terjedelem, elhelyezés, tördelés, 

cimtipus mérete, szedés tipusa, szinek használata, illusztrációk 

használata; rádió . esetében: hosszuság, sorrendiség, intonáció, 

hang, zene; film esetében: hosszuság, sorrend, szin, intonáció, 

hang, zene. /12/  

Előfordul olyan  vizsgálat, melynél a mintaválasztás első 

lépése; a forrásként használandó mü, kiadvány stb. cimének el-

döntése elmarad, mert ezt már a kitűzött feladat tartalmazza. 

Például a II. világháboru során a német rövidhullámu adók által 

az amerikai közvéleménynek sugárzott adások vizsgálata felesle-

gessé tette a cimek kiválasztását. 

Hasonlö történt esetünkben is, amikor azt a feladatot tűz-

tük magunk elé, hogy a magyar pedagógusoknak a köznevelési rend-

szer változásaira valö felkészültségét, .e változásokhoz való 

viszonyát a, Köznevelés_ o._, oktatásRolitikai'. hetilap 1976'. -  évi  

pályázatára beérke .zett_pályamüveken  kiséreljük meg nyomon követni. 

A kiválasztás többi lépésére, az elemzésre kerülő anyag 

pontos behatárolására természetesen ez esetben is szükség volt. 

A pályázat meghirdetésére a lap 1975. december 19-i számában 

került sor. A pályázat lezárásának dátumaként vehetjük 1976. 

május 12-t, amikor a biráló bizottság odaitélte a díjakat. 

A pályázat célját, kiiröi./az Oktatási Minisztérium és a 

Köznevelés szerkesztősége/ a következőkben jelölték meg: "... 

célja, hogy föltárja az oktató-nevelő munka  eredményeit, prob-

lémáit, távlatait,  és hiteles, élményszerű képet adjon az iskola, 
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a pedagógusok életéről, munkájáról, a szülői házhoz és általá-

ban a társadalmi környezethez fűződő kapcsolatairól, konfliktu-

sairól, s arról, hogy gyakorló kollégáinknak milyen reális el-

képzeléseik vannak a munka megjavitásának módozatairól, a jövő 

Pedagógiájáról`" /Kiemelés tőlem, D.Zs./ .. 

A pályázatot . négy témakörben hirdették meg: 

I. Sikereim és kudarcaim a nevelésben 

II. Mit tennék, ha igazgató volnék? 

III. Iskolánk és társadalmi környezete 

IV. Milyennek képzelem a jövő iskoláját? . 

Mivel témánk szempontjából a köznevelési rendszer változá-

sain van a.hangsuly, nem a beérkezett pályaművek teljes terje-

delmét, hanem csak. a  negyedik témakörben iródottakat vettük . 

figyelembe. A beérkezett 422 pályamunka közül tehát azt a 

nyolcvanat, amelyeknek szerzői a jövő iskolájáról vallott el-

képzeléseiket vetették papirra.  

A pályázók 18,95.%-ának választása jelzi azt a kört, akiket, 

feltételezhetően, az iskolával, munkájukkal, önmagukkal kapcso-

latban a változás kérdése izgat elsősorban. . 	 . 

2.22  Rik  pályáztak?  

Az e témában.pályázök 56,25 %-a férfi, 43,75 %-a nő. A 

férfi pályázók közül.35,55 % dolgozik jelenleg tanárként,,na-

..gyobb. arányban képviselik-nemüket, mint amekkora tényleges 

.jelenlétük a pedagögus pályán. A nők 65,71 %-a dolgozik tanitó-

ként vagy tanárként.' Itt és a továbbiakban az iskolai igazgató-

ként vagy igazgatóhelyettesként dolgozökat a tanügyigazgatást 
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képviselők csoportjába soroljuk. E csoportba a pályázó férfiak 

15,55 %-a, a nők 8,57 %-a tartozik. 

Ahogy az iskola jövője nem csupán a pedagógusok és tanügy-

igazgatási dolgozók Ugye, megtalálhatók a pályázók között más 

szakmák képviselői is, legtöbbször olyanok, akik jelenlegi mun-

kájuk, vagy eddigi életük során szoros kapcsolatban vannak /vol-

tak/'az iskolával. Üzemi oktatási előadó, gyermekkönyvtár - vezető, 

nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus, iskolatitkár /aki 

például nemcsak foglalkozása, de "szülői tapasztalatai" miatt 

is szükségét érzi annak, hogy véleményét elmondja /, Tankönyvki-

adó szerkesztője, pedagógiai kutató, egy-egy élet tapasztalatá-

ból következtetéseket levonni akaró /és tudó/ nyugdijas pedagó-

gusok és'pedagógus pályára készülő egyetemi hallgató. Arányuk 

a férfiaknál: 15,55 %, a nőknél: 	%. 

A foglalkozás szerinti felosztást nehezitette és egyben az 

egyik hibalehetőséget is magában rejti az a tény, hogy néhány 

esetben nem volt megállapithatő a foglalkozás. Ez különösen a 

férfiak csoportjában jelent problémát, ahol számuk megközeliti 

a tanárként dolgozókét /33,35 %/', nők esetében ez az arány 

alacsony: 11,44 %. 

Annak ellenére, hogy az e csoportba  tartozó  pályamüveket 

az egyéb, nem pedagógus munkakörben dolgozók kategóriájába so-

roltuk az' elemzés során, nagy a valószinüsége annak, hogy szer-

zőik közül többen pedagógusként dolgoznak. Ez is azt mutatja, 

hogy a férfi pedagógusok szivesebben választják a pályázati, 

irásbeli formát gondolataik, javaslataik megfogalmazására, 

nyilvánosság elé vitelére,mint kolléganőik. 

A pályázatot beküldők között a  pedagógusként  dolgozó 
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pályázók aránya a legmagasabb, 48,75 %. Egyéb, nem pedagógus-

pályán dolgozik a pályázók 38,75 %-a, a tanügyigazgatási dol 

gozök aránya pedig 12,50 %. 

A pályázók legtöbbje vidéki városban lakik /41,25 %/, ezt 

követik a budapestiek: 37,50 %, majd a községekben lakók: 21,25 %. 

Nemek szerinti csoportositásban a férfi pályázök lakhely szerinti 

megoszlása hasonló  képet mutat, mig a nőknél kis többséggel a 

budapestiek foglalják el az első helyet /40 %/. 

A pedagógusként dolgozó pályázók közül szintén a vidéki vá-

rosban lakók vannak a legtöbben: 41,03 %, őket követik a közsé-

gekben élők: 30,77 fii, majd a budapestiek: 28,20 %-os aránnyal. 

A tanügyigazgatásban dolgozókat  a Budapesten és vidéki vá-

rosokban élők egyenlő arányban: 40-40 % képviselik. Mig a közsé-

gekben és Budapesten élők között igazgatókat, igazgatóhelyette-

seket és szakfelügyelőt találhatunk, addig a vidéki városokból 

beérkezett pályaművek szerzői között szerepelnek a helyi, megyei 

vagy városi oktatásügy irányitásában tevékenykedő tanácsi dol-

gozók is. 

A nem pedagögus munkakörben dolgozók közül a budapestiek 

állnak az élen 48,39 %-kal, őket követik a vidéki városokban 

lakók: 41,93 % és a  legkisebb számban a községekben lakók: 9,68 %. 
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2.3 A,vizsgálat módszere  

2.31 . A  tartalomelemzés fogalma és. felhasználási területei  

Dokumentumok kvantitativ elemzési módszerei között két 

irány különböztethető meg: 

- az egyik a  kvantitativ szemantika,  mely főleg a szókincs, 

kifejezésmód vizsgálatát, az adott szöveg nyelvi formáinak sta-

tisztikai elemzését jelöli; 

- a másik a tartalomelemzés,  mely inkább a szavak által 

közvetitett tartalomra koncentrál. 

A dokumentumok kvantitativ elemzésének előnyét objektivitá-

sában, hátrányát a szövegek közvetitette tartalmak széttördelé-

sében jelölik meg. /80/  

.A tartalomelemzésnek számtalan definiciója ismert. Manchin 

Győző" 58 / ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az egyes definiciók-

ban tulajdonképpen tettenérhető alkotójának kutatási módszere. 

Berelson klasszikusnak számitó, s napjainkra már vitatott 

meghatározása: "A tartalomelemzés a kommunikáció nyilt tartal-

mának objektiv, rendszerező és mennyiségi leirására szolgáló 

kutatási technika." 

Az ujabb megfogalmazások a nyilt vagy manifeszt tartalmak 

helyett, a látens, nyiltan ki nem fejezett tartalmak'vizsgálatát 

és a következtetések levonását tartják lényegesnek. Stone és 

munkatársai megfogalmazása szerint: "A tartalomelemzés kutatási 

technika, melynek célja következtetések levonása a•szövegen 

belül specifikált jellemzők szisztematikus és objektiv azono-

sitása alapján."1 58/  
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A magyar nyelvit szakirodalomban Antal László /l/  tett kisér-

letet, Holsti nyomdokain haladva, a tartalomelemzés definiálásá-

ra: "Tartalomelemzésnek nevezünk minden olyan eljárást, amelynek 

során közlemények, üzenetek törvényszerűen visszatérő sajátságai 

alapján módszeres  és objektiv eljárással olyan következtetéseket 

vonunk le, amelyek a közleményekben nyiltan kimondva nincsenek, 

de az üzenet megszerkesztettségének, azaz kódolásának módjából 

kiolvashatók, s esetleg más eszközökkel, más módon /nem tartalom-

elemzéssel/ nyert adatok segitségével megerősíthetők, igazolha-

tók." A megfogalmazás lényegi sajátosságainak tartja: a közle-

mények törvényszerűen visszatérő .sajátosságainak elemzését, az 

eljárás módszeres és :objektiv voltát, a nyiltan ki' nem- mondott  

információk feltárását. Ez utóbbi az elemzés végeredményében 

valösulhat meg, mely egyaránt függ a. tartalomelemzés,két sza-

kaszának minőségétől. Az első, vagy kódolási szakasz tartalmazza 

az üzenet bizonyos szempontok szerint kiválasztott jellemzőinek 

számbavételét. Az itt  nyert mennyiségi mutatóknak a.második, 

vagy interpretációs szakaszban történő értelmezése adhatja meg 

a közleményben jelenlévő . látens tartalmak, tendenciák felmuta-

tását. 	 . 

A módszer felhasználási területek szerinti csoportositásá-

nak sokszinüsége megközeliti a definiciónál tapasztaltakat. 

1. Áttekinthetjük megjelenésének, kialakulásának történeti 

sorrendjében: 

Manchin un. tudományelőtti formaként emliti a tartalomelem-

zés első, ma ismert megjelenését, amikor az 1640-es években 

Svédországban egy vallási vita eldöntésére használták fel, meg-

számolva egy énekeskönyvben a vitatott vallási témák előfordulását. 
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A tartalomelemzés tudományos módszerként a századfordulón 

jelent meg, Amerikában. A Kolumbia Egyetem Ujságiró Iskoláján 

alkalmazták sikeresen, amerikai ujságok. tartalmának, vizsgálatára. 

Azt kutatták, hogy az egyes témáknak /politika, munka, bUnözés 

stb./ mekkora teret szentelnek ,, milyen arányban képviselik az 

egyes kiadványok. E témakörben kiemelkedőnek tekintik Malcolm 

Willey . 1926-ban irt tanulmányát; cinre: "A vidéki ujság". A mód- 

szer elterjedését elősegitette a, 	és a közvélemény 

iránt megnyilvánuló egyre,nagyobb érdeklődés, a rádió elterje-

dése. 

A II. világháboru során a tartalomelemzés "virágkorát" éli, 

gyakorlati eredményeket hoz.az . ellenséges erők propaganda anya-

gának elemzése. A . háborut ,,követő években, jelennek meg a tapasz-

talatokat összegző .művek. Ezek sorában kiemelkedő A. George 

munkája: a "Propaganda analizis"./1959/, melyben beszámol a 

háboru alatti német rádióadások és . propaganda anyagok. elemzésé-

ről. A Chicagói Egyetemen . La,sswel .l, irányításával megjelentetik 

"A politika nyelve"  /Language of  Politics ./ cimü.munkájukat, 

melyben összefoglalják eddigi . kutatásaikat és nagy figyelmet.' 

szentelnek a ;  tartalomelemzés technikájának valamint  foglalkoz-

nak a módszer érvényességének. és .megbizhatóságának problémáival. 

Az amerikai .tartalomelemzők1955;fis. konferenciáját .követően 

Sola . Pool szerkesztésében megjelent "Irányzatok a tartalomelem-

zésben" /Trends in Content Analysis., 1959/ cimü munka összefog-

lalja az addigi megközelitési.módokat. Ez a mü mintegy a tarta-

lomelemzés nagy korszakainak lezárását jelzi.  

Az ötvenes évek vége, hatvanas évek eleje két fontos szem-

pontból is a tartalomelemzés megujulását hozza. Az egyik a 
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kérdésfeltevést, a vizsgálatok tárgyát érinti. A vizsgált köz-

leményeket megelőző, létrejöttüket befolyásoló tényezőkre és 

a szövegösszefüggésekre, tehát az un. miért kérdések megvála-

szolására és a kontingencia-elemzésre tevődik a hangsuly az 

ekkor beinduló kutatásokban. A megujulás másik oka; a számitö-

gépek megjelenése és bekapcsolása a tartalomelemzésbe, a tech-

nika felfrissülését jelenti. 

A számitógépek alkalmazásának jelentősége részben abban 

van, hogy megkönnyiti a standardizálást, részben abban, hogy a 

mechanikus számolási műveleteket elvégzi az ember helyett, de 

a kutatók figyelmeztetnek arra, hogy a gépi elemzés sem nélkü- 

lözheti a kutatói gondolkodást, a kettő kapcsolatát. A számitó-

gép felhasználásáröl David Hays /1960/ és Stone és Bales /1961/ 

munkái váltak először ismertté, a legjelentősebbnek pedig az 

utóbbi szerzőpár által kidolgozott General Inquirer rendszert 

tartják. 

Napjainkban változatlanul a tömegkommunikációs eszközök, 

sajtó, rádió, TV közleményeinek vizsgálatára használják első-

sorban /bár nem kízárölag/ a tartalomelemzés módszerét. Hazai 

vonatkozása miatt érdemes megemliteni a Szalai Sándor által 

vezetett nemzetközi sajtókutatást, melyben a különböző orszá-

gok sajtóorgánumaiban az ENSZ-szel kapcsolatos hireket vizsgál-

ták tartalmuk, a kapcsolat erőssége, az ujság által tulajdoni-

tott fontosság stb. szempontjából. 

2. M. Duverger /80/  a tartalomelemzés felhasználási terü-

leteit 

- az elemzés tárgya; 

- az elemzés mélysége szerint csoportositja. 
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Az első csoportban megkülönbözteti egymástól a tényeket 

közlő dokumentumokon /könyv, rádióadás, plakát, film stb./ 

alapuló történeti tipusu kritikát  ős az önmagukban is tényeket 

jelentő dokumentumok feldolgozását, szociológiai elemzés  formá-

jában. Az elemzés mélysége szerint különbséget tesz un. 

"kvantifikált tartalomjegyzékek"  ős a pontosabb és mélyrehatóbb 

tartalomelemzés  között. 

3. A tartalomelemzés felhasználási irányai csoportosithatók 

a kommunikációelmélet szempontjából is, hiszen "a tartalomelem-

zés egyben a kommunikációkutatás központi technikája is"./ 58 / 

Bár Antal László a tartalomelemzés módszerében a kommuniká-

ciós lánc /forrás, üzenet, vevő/ alkalmazásával történt rend-

teremtést Ole R. Holstinak tulajdonitja, nem érdektelen néhány 

szöban bemutatni Berelsonnak éppen a kommunikációs elmélet fel-

használásával készitett felosztását a tartalomelemzés alkalma-

zási irányairól./ 12 / 

a/ A  tartalom j.ellemzóje: .  a  lényeg 

- A kommunikáció, . tartalmi:irányultságának,.. leírása  

Az irányultság-vizsgálatok jelentőségét a tömegkommuniká-

ciós eszközök által közvetitett tartalmak történelmi távlatba 

helyezésében jelöli meg. Helyesli azoknak a kutatóknak a törek-

véseit, akik az egyes témák területén sürgetik a folyamatos 

irányultság-vizsgálatok megteremtését. . 

- A_ tudományos kutatási területek al'akulásanak . nyomon követése  

A tartalomelemzés segitségével vizsgálhatók a különböző 

tudományterületek és kutatások fejlődése, vagy megállapitható 

egy adott szakterület szerkezeti felépitése, definiciója. Mivel 

ezek a vizsgálatok hosszu időn keresztül kisszámu forrás feldol- 
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gozásán alapulnak, Berelson rámutat a torzulások veszélyére, 

melyet: előidézhet az uj szakfolyóirat megjelenése, szerkesztő-

változás vagy a nemzeti jelleg tulzott érvényesülése. 

A kommunikáció tartalma nemzetközi különbségeinek feltárása  

A világon lejátszódó politikai, gazdasági stb. eseményeknek 

a különböző országok hirközlésében való megjelenése, ezek össze-

hasonlitása; adott történelmi. folyamat feldolgozása az egyes 

országok történelem tankönyveiben; az egyes nemzeti irodalmak 

sajátosságainak egybevetése. 

- A közvetitőknek, . vagy 'a. komMunik&ci:ö ..".szintjeinek", össze-

hasonlitása  

Irodalmi művek filmadaptációja során történő változtatások 

és ezek okainak vizsgálatá. Figyelmet érdemel az a Blythe által 

végzett vizsgálat /1932/, mely az amerikai történelemkutatás 

1893 és 1928 közötti felfedezéseinek, uj irányzatainak megje-

lenését vizsgálta az amerikai középiskolai tankönyvekben. Az 

átfutási idő átlagosan hat év volt. Berelson e kutatások jelen-

tőségét az ózonos témákat feldolgozó és az emberek felé közve-

titő különböző források közleményei tartalmának összevetésében 

látja . 

- A  kommunikáció, tartalménak és céljainak .összevetése  

A tartalomelemzés felhasználható a kommunikátor céljainak 

vizsgálatára. Smythe és Horton 1951-ben a new-yorki TV műsor 

egy heti adását vizsgálták; a programok tipusának elemzése 

arra próbált fényt deriteni, miként tesz eleget a televizió 

nevelési-oktatási funkciójának. 

- Kommunikációs mércék /standards/ feláIlitása és alkalmazása 

E csoporton belül Berelson a kommunikációs tartalmak érté- 
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kelésének három fajtáját különbözteti met: értékelés a priori 

mércék alapján; magán á tartalmon belül az egyik tartalmi egy-

ség összevetése a másikkal; egy tartalomnak egy ellentétes 

tartalommal való összevetése. 

- A kutatási tevékenység technikájának segitése  

Idesorolja azokat a vizsgálatokat, melyek a kutatások 

egyik lépéseként használják a tartalomelemzést, például nyilt 

interjuk elemzésénél, vagy kiscsoport vizsgálatánál a csoport 

tagjainak kijelentéseit számbavéve és kategóriákba sorolva: 

együttmüködik, hozzájárul a feszültségek feloldásához, egyetért, 

javaslatokat tesz, véleményt nyilvánít, irányit, illetve ezek 

ellenkezői/Bales, 1950/. 

b/ A tartalom Jellemzője: 'a , forma 

- A propaganda,technikájénak feltárása  

Berelson szükségesnek tartja a különbségtevést a tartalom-

elemzés és 'a propaganda technikája között, annak ellenére,hogy 

a tartalomelemzés gyakori felhasználási területe a hirközlő 

szervek által kibocsátott üzenetek, vagy a kereskedelmi fogások 

vizsgálata. Ugyanakkor a tartalomelemzés módszerét alkalmazó 

vizsgálatok legtöbbje egyben propagandaelemzés is, hiszen a leg-

több felhasználásra kerül a közvéleményt vitás kérdésekben be-

folyásolni akaró tanulmányokban /= propaganda/. 

- Az ' olvashatóság mérése  

A tartalomelemzés pedagógiai célu felhasználásából az ol-

vashatóság mérése és a tankönyv elemzések a legismertebbek. 

Kezdetben csak a könnyen és nehezén érthető szavak arányát mér-

ték az egyes szövegekben, később az elemzés köre kibővült, Dale 

és Chall /1948/ például a szavak száma és a mondathosszuság 
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szerint vizsgálta a szövegeket.•. Az alkalmazás hiányosságának 

tartják, hogy nem veszi figyelembe az olvasó érdeklődését és 

tapasztalatát. 

- Stilisztikai jellemzők  ,. rkutatása  

Alkalmazták a módszert különböző időszakok , stilusának el-

különitésére, egyéni szerzőség megállapitására, illetve a re-

torikus és oratorikus stilus elemzésére. /Más szerzők az alkal-

mazás ezen területeit már; a kvantitativ szemantikához sorolják./ 

c/ A tartalom termelői  szerinti felhasználási irányok 

- A kommunikátorok szándékainak és más jellemzőinek tisztázása 

Az üzenet tartalmából vonnak le következtetéseket a forrás 

szándékaira. Berelson saját vizsgálataiból .emliti /Berelson és 

de Grazia, 1947/, hogy a II. világháboru alatt a berlini és a 

római rádió adásainak vizsgálatából próbáltak következtetéseket 

levonni a német és az olasz propagandaminiszter együttmüködésére. 

Berelson hiányolja a tartalom és a kommunikátor viszonyát fel-

táró tanulmányokat, a tartalomelemzéssel nyert következtetősek 

ellenőrzését. 	 , 

- Edének és csoportok pszichológi 'ai' állapotának; ,meghatározása 

E csoportba sorolja . Berelson a személyes dokumentumok elem-

zését. A tartalomelemzés felhasználási irányok szerinti csopor-

tokba sorolásának relati .v' voltát mutatja az a tény,. hogy itt 

nyer emlitést a Rorschach és: Tematio Apperception Teszt /.áltálá-

ban a projectiv tesztek/ seg.tségével végzett vizsgálati anyagok 

elemzése, amely nem más, adott esetben, mint a pszichológiai 

kutatási tevékenységet segitő technika. 

- A propaganda létezésének felderítése 

Az ide sorolható vizsgálatok lényege: egy adott üzenet 
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tartalmának "egy világosan meghatározható propaganda szellemében 

fogant mástartalommal, vagy néha nyiltan megfogalmazott stan-

dardokkal való összehasonlitása, a propaganda leleplezése" cél-

jából. E területen legjelentősebbnek Lasswell II. világháboru 

alatt, végzett vizsgálatait és az . azt követően kidolgozott elem-

zési eljárásait tartják.: Ezek fényt deritenek például a vizsgált 

üzenetek közötti megfelelésre, az üzenetekben lévő állitások 

kedvező vagy kedvezőtlen értelmezésére, rejtett források alkal-

mazására stb, 	. 

- Berelson e csoportba sorolja a  politikai , ^é ,katonai 

értesülések .szerzése  céljából alkalmazott tartalomelemzéseket. 

d/ A..tartalom. közönsége  

- Az egyes népesség-csoportok mayatartásának, érdeklődésének  

és értékeinek 1"kulturál 'is szerkezetének"/ kifejezése 

Közvetett eljárás,,•mely egy , adott népességcsoport számára 

létrehozott üzenet iránt,. adott időszakban megnyilvánuló figye-

lem alapján von le következtetéseket az érdeklődés, értékek 

alakulásáról. Az ilyen elemzéseknél feltételezik, hogy az üzenet 

azokat az értékeket, igényeket fejezi ki, melyek meghatározója 

az a közönség, akiről a következtetéseket akarják levonni. 

e/ A . tartalom hatását  vizsgálja a legtöbb, kommunikációs 

eszközök által nyujtott közlemény tartalomelemzése. Az elemzés 

tárgya lehet a közleményekben megjelenő politikai szimbólumok; 

a témák tárgyi megoszlása; az adott közlemény irányultsága 

/elismerő, semleges vagy helytelenitő/. 	. 

- 'A kommunikációk viselkedésbeli. és magat 'art'ásbeli hatása  

Berelson az  ide  sorolható hatás-vizsgálatoknak három faj-

táját különbözteti meg: . az olyan üzenetek vizsgálata, amelyek 
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már maguk is egy megelőző kommunikáció eredményei, például 

Herma, Kris és Shor /1943/ vizsgálata Freud álom-elméletének 

elfogadásáról, illetve elvetéséről pszichológiai tankönyvek 

alapján; második a közlemény tartalmi jellemzőinek statisztikai 

egybevetése a közönség reakcióival; a hatás okainak vizsgálata 

olyan esetekben, amikor  arra nem  történik konkrét utalás. 

2.32  A, tartalomelemzés technikája.- 

A. tartalomelemzés bemutatásának végére hagytuk annak a 

"módszeres és objektiv eljárásnak" a leirását, mellyel az egyes 

közlemények rejtett tartalmainak nyomába eredhetünk. Itt szeret-

nénk egyben a. jelen vizsgálatban alkalmazott eljárást is bemutatni. 

A tartalomelemzési-folyamat mintaválasztást követő, második 

lépése az elemzési mérési eljáráshoz szükséges kategóriák  és az 

e kategóriákba besorolásra kerülő egysééek  kialakitása, meghatá-

rozása.,Az elméleti problémáknak, a vizsgálat céljának megfelelő 

kategóriarendszer és, félreérthetetlenül definiált. elemzési egy-

ségek .nélkül nem kezdhető meg a'kó fiolás folyamata.;A kategória-

rendszer,fontosságát azért hangsulyozzák a kutatók,  Inert "ebben  

.testesiilnek.meg.a kutató élőzetes hipotézisei, elméletei-- és 

ezáltal,válik lehetővé az . egyes kategóriák által képviselt vál-

tozók gyakoriságának:és intenzitásának mérése. A kutató általá-

ban nem egy-egy kategória.megjelenésére, hanem rendszérint a 

különböző kategóriák  egymáshoz'való viszonyára kiváncsi, sőt 

arra,  hogy-az  a különbözőszövegekben hogyan jelentkeznek." 

/Manchin, 1970., 38./ 

Manchin felhivja a figyelmet a kategóriarendszer kialakitá- 
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sának egymástól élesen el nem választható, kettős, deduktiv és 

induktiv folyamatára; azaz az elméleti hipotézisnek megfelelő 

és a vizsgálandó anyag jellemzőihez kötődő kategóriák kialaki-

tásának folyamatára. 

Paul F. Lazarsfeld és Morris Rosenberg /1955/ nemcsak a 

kategóriarendszer, hanem általában véve minden osztályozási 

rendszerrel szemben támasztható alapvető követelménynek tartják 

a következőket: tagoltság; logikai helyesség; a helyzet struktu-

rájához valö illeszkedés; a válaszoló vonatkozási kereteihez 

valö illeszkedés. Mivel napjainkban már nem pusztán a szöveg 

.tartalmi jellemzőinek leirása céljából alkalmazzák a tartalom-

elemzés módszerét, hanem a kapott eredmények alapján bizonyos 

következtetések levonására is törekszik a kutató, ezért alapvető 

követelmény, hogy a kategóriák önmagukban is és összefüggésükben 

is megfeleljenek a  vizsgálandó  fogalmi-elméleti keretnek 

/Ph.Stone és mtsai, 1966/. 

Berelson a kialakithatö kategóriák két nagy csoportját kü-

lönbözteti meg aszerint, hogy az adott szöveg elemzése során 

annak tárgyára, tehát, hogy mit mond, vagy a megfogalmazás mód-

jára, hogyanjára vagyunk kiváncsiak. A "mit mond" kategóriák 

lehetséges változatai a következők: 

Tárgy  - akkor alkalmazzák, amikor annak eldöntése a cél, 

hogy az egyes témák milyen arányban szerepelnek, milyen mérték-

ben hangsulyozottak a vizsgálni kivánt közleményben, elsősorban 

irányultság vizsgálatoknál használatos; Irányultság - orientá-

ciónak vagy jellegnek is nevezik, a kommunikációban szereplő 

állásfoglalásra utal /mellette, ellene vagy semleges/; Mérce -  

a tartalmak irányultsági fokának eldöntésére szolgál, gyakran 
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használják az erősség-gyengeség, illetve az erkölcsösség-erkölcs-

telenség viszonylatot; Értékek - célok, vagy igények kategóriának 

is nevezik, kialakitásuknál nagyon fontos a vizsgálandó tartalom-

hoz való illeszkedés; Módszerek - a célok eléréséhez felhasznált 

módszerek elemzésére alkalmas; személyek, intézmények Jellemző  

vonások szerinti kategorizálása, más néven képességek, vagy 

szubjektiv állapot; a Sziinn'ész - a cselekmény kezdeményezőjének, 

a -központi helyet elfoglalók megállapitására; a Tekintély és 

Eredet a kommunikáció forrására vonatkozó; a Célpont  pedig  az 

üzenet cimzettjeire vonatkozó kategóriákat tartalmazhatja. 

A "hogyan mondja" kategóriák vizsgálhatják a Kommunikáció  

formáját vagy tipusát, irodalmi szövegek feldolgozásánál például: 

fiktiv, nem fiktiv szövegek megkülönböztetése; a Kijelentés  

formája - a szöveg nyelvtani megszerkesztettségét veszi alapul. 

Lasswell e kategória hármas felosztását alkalmazza: tény-megálla-

pitások, elsőbbségi kijelentések, azonositási kijelentések; az 

Intenzitás kategóriái a kommunikáció hordozta tartalom érzelmi 

telitettségének, erősségének mérésére szolgálnak; az Eszközök  

kategóriái a vizsgálat tárgyától függően feltérképezhetik a 

propagandában használatos fogásokat, vagy éppen a kommunikátor 

által használt érvek jellemző tipusait. 

A kategóriák jellegzetességeinek áttekintése után nézzünk 

egy konkrét példát: Prothro /1956/ amerikai elnöki székfoglalók 

összehasonlitásánál a következő  kategóriákat  használta: állami 

támogatás; gazdasági hatékonyság; örvendetes tények; béke; tör-

vényesség; együttműködés helyi szervekkel; kormánybeavatkozás; 

haladás; osztály; gazdasági egység; optimizmus; nehézségek; 

párt ; a nemzet ereje .

/ l; 44-45./ 
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Vizsgálatunknál, az elemzésbe bevont pályaművek feldolgozá-

sakor, nem azok teljes terjedelmére; esetenként tehát a jövő 

iskolájának vagy köznevelési rendszerének felvázolt minden mo-

mentumára voltunk kiváncsiak, hanem a pedagógusok jelenben és 

jövőben elfoglalt helyzete, feladatai, tevékenysége érdekelt 

bennünket. Ezért szükség volt azoknak a szövegrészeknek a ki-

választására az egyes pályaművekből, melyek ezzel foglalkoznak. 

A kategóriarendszer kialakitásánál un. tárgy kategóriákat  

állitottunk fel a pedagógus téma megjelenésének vizsgálatára. 

Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a pedagógusok jelenre 

vagy jövőré orientált szemléletére fényt derithet, hogy a peda-

gógus téma erniitése kapcsán a jelen megoldatlan helyzetére, 

megoldásra váró feladataira, vagy pedig a köznevelési rendszer 

változásaival szoros összefüggésben a változásokra helyezik a 

hangsulyt, alakitottuk ki kategóriáinkat. 

A jelenre orientált szemléletet olyan kategóriák felálli-

tásával kiséreltük meg felderiteni, melyek magukba süritik a 

pedagógusoknak társadalmunkban, a jelen köznevelési rendszeré-

ben elfoglalt helyéről, szerepéről kialakitható véleményeket; 

értelmezik munkájuk társadalmi és oktatásügyi kereteit, felté-

teleit; a pályára való felkészitést; azokat a pedagóguspályán 

jelentkező ellentmondásokat,.megoldásra váró kérdéseket, melyek 

napjainkban is ujból és ujból nekilendülő viták forrását képezik, 

s megváltoztatásukra már az eddigiekben is sok javaslat szüle- 

tett részben a közvélemény oldaláról, részben az oktatásügyi 

szakemberek jebbitó, reformáló törekvéseiben. 

A jövőre orientált szemlélet tükröződését követtük nyomon 

azon kategóriákkal, melyek a másik lehetséges megközelitési mód: 
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a köznevelési rendszer várható változási irányainak, s ezen vál-

tozásoknak a pedagóguspályára vonatkozó következményeinek, hatá-

sának megfogalmazási keretéül szolgálnak. 

A megközelités első formáját tartalmazza az I/A - I/B - I/C 

kategóriaegyüttes, aszerint, hogy a pálya egészére vonatkozó 

megállapitásokkal, a pedagógus iskolán belüli munkakörülményei-

nek vizsgálatával vagy a pedagógusképzés, továbbképzés kérdés-

köreivel van-e dolgunk. Az egyes témakörökön belül alkategóriákba 

sorolással azonositottuk a vizsgált problémákat. 

A második megközelitési mód lehetséges irányait tartalmazza 

a II/A - II/B - II/C kategóriaegyüttes, aszerint, hogy az elkép-

zelések az oktató-nevelő folyamat fokozott társadalmiasitásának, 

az oktató-nevelő munka feladatainak egy jelenlegitől eltérő 

munkamegosztás segitségével valö megoldásának, vagy a pedagógu-

sok változó feladatainak irányába mutatnak-e. Az egyes kérdés-

körökön belüli pontositás itt is alkategóriák segitségével tör-

ténik. 

Az elemzéshez megalkotott kategóriarendszer tehát, az ok-

tató-nevelő munka, a pedagógus pálya és a köznevelési rendszer 

közötti összefüggés hagyományos és jövőre orientált szemléletű 

megközelitésének feltérképezésére szolgált. Az elemzésre került 

nagyobb szövegösszefüggések kijelölésekor azonban világossá 

vált, hogy szükséges egy addig figyelembe nem vett, de az egyes 

pályázatokban jelentős arányban szereplő "iskolaépület-téma" 

pótlólagos beépitése az elemzési szempontok közé. Éltünk tehát 

a kategóriák menetközbeni feljavitásának, illetve kiegészitésé-

nek eszközével. Részben az utólagos felvétel, részben e kategő-

riaegyüttesnek az előzőek tartalmához való közvetett viszonya 

3 
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miatt, az értelmezés során kitértink az eredményeknek az uj kate-

góriákkal történő együttes és a nélküli bemutatására is. 

A kódolás folyamatában a kialakitott kategóriákba történik 

a meghatározott tartalmi egységek  besorolása. A tartalmi egysé-

gek között megkülönböztetik a tágabb szövegösszefüggést /szöveg-

környezetet/ és a legkisebb tartalmi egységet, melyben a vizs-

gált vonatkozás megjelenik. Az egységet előre definiálni kell. 

Szöveges anyagok esetében Berelson a következő lehetséges egy-

ségeket különiti el egymástól: szó, téma, jellem, tétel, tér és 

időegység. 

Az elemzés egységeit a témában állapitottuk meg. A téma 

egy adott tárgyról történő kijelentés, vagy állítás. Ez a ki-

jelentés lehet egy egész mondat, egy kifejezés, esetleg csak 

egyetlen szó. 

Nézzünk néhány példát az elemzési egységként használt témák 

elkülönitésére és a kategóriákba történő besorolásra: 

"A párhuzamos osztályok tanárai együttműködnek." - ez a 

mondat egy kijelentést tartalmaz, ezért egy elemzési egységként 

kezeltük. Részben a szövegkörnyezetből, részben az állitás tar-

talmából kiderül, hogy a változásokkal kapcsolatos tendenciára 

utal, ezért a II/B kategóriaegyüttesén belül /Az iskolán belüli 

feladatok megosztása/ a 7. alkategóriába tartozik, mely az uj 

szervezeti formák tanári munkában jelentkező következményeit 

jelöli, itt az ujfajta tanári csoportok kialakulása irányában. 

"Az iskolai munkát nálunk a rendtartás, a tanmenet és a 

tanrend szentháromsága szabályozza." - Ez a mondat három elem-

zési egységet, esetünkben témát tartalmaz, mert benne három 

kijelentés különithető el egymástól: 
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Az iskolai munkát a rendtartás szabályozza. 

Az iskolai munkát a tanmenet szabályozza. 

Az iskolai munkát a tanrend szabályozza. 

Ezek a témák a pedagógusok iskolai kötöttségeit felölelő I/B • 

Pedagógus az iskolában kategórián belül az 5. Tantervi kötött-

ségek, 6. Tanügyi előirások.alkategőriájába'kerültek. 

"A jövő iskolájában jól megfizetik a pedagógusokat." - Ez 

a mondat egy kijelentést tartalmaz, tehát egy elemzési egység. 

Bár a mondat megfogalmazása szerint a jövőre utal, értelmezé-

sünkben a jelenlegi pedagógushelyzet egyik megoldatlan kérdé- 

sére hivja fel a figyelmet, igy.az I/A kategóriacsoporton belül 

az 1. "A.pedagögusok.anyagi helyzete,,, fizetésük" alkategóriába 

soroltuk., 

A kódolást követte a kapott adatok.elemzése:,'.,feldolgozása.  

A rendezés és.csoportositás során megszámoltuk az egyes kategó-

riákban előforduló  témákat, vizsgáltuk ezek százalékos megosz- 

lását, rangsort állitottunk fel. A különböző kategóriákban elő-

forduló témák foglalkozási csoportok szerinti megoszlásának 

vizsgálatánál elvégeztük a chi-négyzet próbát. 

A tartalomelemzés segítségével nemcsak arra kaphatunk ,vá-

laszt, hogy a vizsgált közleményben milyen az egyes témák.elő-

fordulási aránya, hanem a különböző kategóriákban szereplő témák 

egymáshoz valóviszonya is segitségünkre lehet következtetéseink 

megfogalmazásakor, ennek érdekében a témák együttes előfordulá-

sát korreláció szárvitással vizsgáltuk. 

A tartalomelemzés módszerét alkalmazó vizsgálatok záró lé-

pése a  következtetések levonása.  A következtetések fajtái a 

vizsgálat jellegétől függően eltérnek egymástól. Az ismertebb 
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következtetések a következők: irányultsági összehasonlitás, ami-

kor két időegység alatti kommunikáció összehasonlitó vizsgálatát 

végzik el; tartalmon belüli összehasonlitás, amely ugyanazon 

tartalmi egység jellemzőinek, részeinek egybevetésén alapul; 

különböző tartalomegységek összehasonlitása, mely a különböző 

tartalmak azonos kategőriarendszerbe sorolását jelenti; és végül 

a standarddal valö egybevetés. A tartalomelemzés módszerének  

alkalmazása kapcsán a kutatók kettős hibaforrási lehetőségre 

hivják fel a figyelmet: a technikai rész pontatlan lebonyolitása 

és a kapott számadatok alapján levont téves következtetések egy-

aránt hibalehetőséget rejtenek magukban. 

Vizsgálatunk a tartalomelemzésnek abba a csoportjába sorol-

ható, mely a különböző pályaművekből vett tartalomegységeknek ,  

azonos kategóriacsoportokba sorolása alapján elemzi a tartalmat, 

és következtetéseit az  üzenet forrásával kapcsolatbári fogalmazza  

meg; azaz a pályaművek szerzőinek a köznevelési rendszer pedagó-

gusokat érintő változásairól vallott elképzelései alapján, sze-

retnénk következtetni a pedagógusok és a tágabb közvélemény 

felkészültségére e változásokkal kapcsolatban. 
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3 A•TAVLATI .FEJLESZTÉS  TÁRSADALMI  VISSZHANGJA 

Kutatási  eredmények 

A jövő magyar köznevelési réndszeréről különbözőképpen 

vélekednek az egyes pályázók. Mindenki tudása, ismeretei, min-

dennapi tapasztalatai alapján fogalmazza meg elképzeléseit. 

A pályázatok hangvételét befolyásolja természetesen, irójának 

temperamentuma, a megirást és beküldést elsősorban motiváló 

döntő tényező:.ujságirói vagy éppén szépirói törekvések, az 

önmaguk előtt való tisztázás szándéka, vagy a tapasztalatok 

átadásának belső kényszere. 

Kétségtelen, hogy szerepet játszhat egy-egy ilyen pályázat 

megirásában a személyes sérelem, sőt a személyiség /félremagya-

rázott, vagy valódi meg nem értésből fakadó/ torzulása is, mely 

ily módon keres magának utat a nyilvánossághoz. Számunkra azon-

bán ez is napjaink pedagógusairól valló fontos adat. Egy dolog-

hoz azonban nem férhet kétség - a pályaműveket olvasván - iróik- 

nak az  iskolával és a  falnövekvő nemzedékkel 'szembéni' 'elkötele-

zettségéhez, mélységés ' felelősségérzetéhez. 

Nem állt szándékunkban sem a pályamiivek irodalmi minőségé-

nek, sem a bennük foglalt  köznevelés-tervezési koncepciók meg-

itélése, különösen nem felülbirálata. Ezt a pályázat kiiröi, 

elbirálói már elvégezték. . 

Az első két nagy kategöriaegyüttesben előforduló témák alap-

ján megállapitható, hogy a pályázók inkább forditják figyelmüket 

a köznevelési rendszer pedagóguspályát is módositó változásaira 
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/a témák 70,74 %-a/, mint a pálya jelenlegi megoldatlan kérdé- 

seire Ja témák 29,26 %-a/. 	 , 

Ez•a megállapitás azzal a megszoritással érvényes, hogy 

mig a pályázók a jelenlegi helyzet ellentmondásainak feloldását 

a továbblépés feltételeként.értékelik, addig az általuk is igé-

nyeit változások "pályamódositó" következményeit sokkal kevésbé 

tudatositják.. 	. 

4.  z. táblázat  

,Kate0óriaegyüttesek. rangsora , a témák  előfordulásának  W-ában 

/n=7160/ 

A kategória 
sorszáma . 

A kategória megnevezése Az  előforduló  témák 
. %.-ban 

  

A pedagögus személyével 
kapcsolatban igényelt 
váltózások 	 

  

37 16 ' 

19,,54 .  

15 , 28 . 

14,04 .. 

8,14 . 

.5,84 . 

100,00 

 

       

II /B 

 

Az iskolán belüli feladatok 
megosztása 

  

I/B . , Pedagó.gus. az  iskolában, 

    

       

II/A 

 

Az oktató-nevelő munka 
társorda lmiasitás a..  

    

I/A 

 

A pedagóguspálya.. 

    

     

I/c 

 

Pedagógusképzés 

    

Összesen 

      

A vélemények foglalkozási csoportok szerinti megoszlásának 

vizsgálatánál elvégeztük a x2  próbát, melynek eredményeként azt 

kaptuk, hogy a felállitott kategóriákban előforduló  témák az 
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egyes foglalkozási csoportok szerint egymástól szignifikánsan 

eltérnek. 0,05 valószinüségi szint esetén a táblázatban szereplő 

21,026-nál magasabb eredményt kapunk. /Szabadságfok 12, mivel a 

próbát a később elemzésre kerülő III. nagy kategóriaegyüttesre 

is elvégeztük./ 

A vélemények foglalkozáscsoportok szerinti megoszlása 

egy-egy figyelemreméltó ponton módositja az eredeti rangsort. 

A pedagógusokat obb'an"fogla 'lko'ztatja jelenlegi ,iskolai _.munka- 

feltételeik' megváltoztátá'sa„ • mint .'egy jövőben várható munkameg-

osztá`s .k'érdé'sei,  sokkal kisebb hangsulyt helyeznek mind erre, 

mind az oktató-nevelő munka társadalmiasitásának lehetőségeire, 

mint a másik két foglalkozási csoport pályázói. A tanügiigazga-.  

tásban 'dolgozókat 'inkább' 'érdekl'i' 'a kö'zinevelé's'i. rendszer ._ :társa-

dalom . ;felé'.,valö' ny ,itásan'ak kérdése,'..mint _a' ped'ag&güsok. 'iskolai  

munkakörilmény'einek', me'gváltoztatás ,a  és a jelenlegi pedagógus-

pálya általános helyzeténél is jobban foglalkoztatja őket a 

pedagógusképzés és továbbképzés rendszerének megváltoztatása. 

A nem 'pedagöguspá'lyán, .'dolgoz'ö'..pály, ázóknál szintén előbbre kerül 

a különböző intézmények, szervezetek és csoportok bevonásának 

vizsgálata és ők kötődnek' legkevésbé _ a _j 'e;l'enle'gi,helyzét bármely  

vonatkozásához.  A pedagógusok pályázatától a tanügyi gazgatásiakén 

keresztül a nem, pedagógusként dolgozók pályázata felé haladva 

fokozatosan csökken a jelenre orientált szemléletet tükröző té-

mák aránya: 35,43 % - 26,12 % - 17,88 %. A jelenlegi köznevelési 

rendszeren kivül állók képesek leginkább a változások várható 

irányainak számbavételére. Figyelemre méltó és figyelmeztető 

azonban, hogy  a ,  .köznevelési. rendszér.változá's'aiban mindhárom 

foglalkozási csoport a pedagógusokat 'értékeli döntő elemként, 
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közel azonos,hangsullyal, de a nem pedagóguspályán dolgozök a  

legnagyobb arányban.  

.;:táblázat  

Káte3óriaegyü't'te.'sek rangsora , .'á ,'foglalkozási' .'csoportok. ~e _rinti 

A'.os' .ne'gosZ'lá"sban 	/n=7160/  

A kategória megnevezése  ,Az.egyes foglalkozási csoportoknál  
előforduló témák %-ban  

.. Pedagó.gus..Tanügyi.gazgatás. Egyéb . 

A pedagógus személyével  
kapcsolatban igényelt  

.változások ..... ....3.7., 6.2 	. 	... ..3.2,, 3.3..... 

' 

, 39435.  

Az iskolán belüli feladatok  
megosztása . .......... ..'..16.;11. 	.  23,7.5..  .2 .4,.2 5  

Pedágógus az iskolában  18,.44  16, Q0 ' 	7,34 

Az oktató-nevelő munka  
. társadalmiasi.tás.a ..... .  10.84  17,80  18..5 .2  

A pedagóguspálya  10,82  3,26  5,51  

Pedagógusképzés 6,17 5 1 96 5,03  

Összesen 100, 00 100,00 	. 100,00 
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3.1 Ape_dagóguspaiya helyzete. 

A pályázatokban érvényesülő általános tendencia után nézzük 

meg, hogyan vélekednek az egyes kérdéskörökről a pályázók. Az 

előzőekben már láttuk, hogy a pályázatok témáinak' majdnem három-

negyed részé á jövő járható utjait kutatja és csak kisebb része 

kötődik a jelenlegi helyzet vizsgálatához. 

Bár hangsuiyozzuk, hogy kérdésekre vártunk választ, és nem 

kialakitott hipotézisre a megerősitétt, be kell  vallanunk, hogy 

a kérdésfeltevés mélyén ott lappangott a  pesszimizmus. Azt gon-

doltuk, hogy a jelenlegi' helyzet: az oktatásügy problémafeltáró 

szakaszának vége, a tervezések beindulása a pedagögusok . figyel-

mét inkább forditja ` a'dott helyzetük, mint a jövő kérdései felé. 

Egyik tünete ez a pesszimizmus a pedagögusokkal szemben 

nyii.tan és burkoltan, a legkülönbözőbb területeken megnyilvá-

nuló bizalmatlanságnak. Annak a  bizalmatlanságnak,  amit  a'  peda-

gó`gusok_ rc s_z' kézé'rzét .ik- 'egyik, ,al.kotoelemének j,. megbe'csfi:l'ésiik  

hiányát jelző tünetnek tartanak. Él pedagöguspálya. 'jelenlegi  

társadalmi .,helyzetének .me:gi'télés'ében `e;z 'a "1'ectfá'jöbb -pont.•  A 

pedagöguspá].ya egészét érintőkérdések közül legnagyobb arány-

ban a pedagógusok erkölcsi megbecsültségének kérdése szerepel. 

Kétszer•akkora teret szentelnek e problémának, mint a fizetések 

alacsony voltának. Mig ez utóbbi a kategórián belüli témák 

15,95 %-át, az előbbi a témák 36,36 %-át érinti. /6. sz. táblá- 

zat a mellékletben./ A pályázatok 1976 első negyedében születtek, 

tehát a bérrendezésről hozott intézkedésektől elég távol, mégis 

az anyagi megbecsültség kérdésének tulajdonitanak kisebb fontos-

ságot. 
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Erkölcsi megbecsültségük hiányaként értékelik az oktató-

-nevelő munkához való hozzáértéstik megkérdőjelezését a szülők, 

a tágabb közvélemény és oktatásügyi szakemberek részéről egy-

aránt. Ugy érzik, nem veszik komolyan őket. Munkájuk gyakran 

szolgál, érdemtelenül támadások és buta tréfák cél 'táblájául. 

A pályázatok visszatérő kifejezése az elégedetlenség és a 

rossz közérzet. Mivel az ember mindig valamivel elégedetlen, 

valami /egy vagy több dolog/ miatt rossz a közérzete, a kate-

góriába sorolásnál ezeket az okokat tartottuk szem előtt.  Az 

okok egy része a pálya erkölcsi megbecsültségének kérdéseihez 

vezetett, más részük a tanügyi'előirások és a tantervek által 

szükre szabott-cselekvési lehetőségek irányába mutatott. 

Az egész pályát érintő kérdések közül csak harmadsorban 

emlitik a fizetéskiegészités szükségességéből fakadó másodállás 

vállalásokat és a pálya elnőiesedését. Néhány pályázó megjegyzi, 

hogy a pályán dolgozó nők magas arányát nem tartja lényegi kér-

désnek. A másodállást két szempontból birálják: a pedagógusfi-

zetések rákényszeritik a pedagógusokat, hogy különmunkákat vál-

laljanak, ugyanakkor a tulfeszitett munkatempó, a pihenés hiánya 

növeli a tulterhelés érzetét és akadályozza a jobb munkavégzést. 

A legkevesebb figyelmet a pálya elhagyásának, a létszám-

hiánynak, a képesités nélkül foglalkoztatottak kérdésének és az 

iskolák közötti különbségek oktató-nevelő munkát befolyásoló 

hatásának szentelnek. Ez utóbbi kérdéssel a tanügyigazgatásban 

és a nem pedagóguspályán dolgozók nem is foglalkoznak. 
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3.2 A pedagógus iskolai munkakörülményei  

Az érdeklődés középpontjában az iskolavezetés stilusa és 

az igazgató személye áll. A pedagógus pályázók 43,59 %-a, a 

tanügyigazgatásiak 70 %-a foglalkozik a kérdéssel és csak a 

nem pedagógus pályán dolgozóknál szorul hátrább e kérdés vizs-

gálata, közülük 16,13 % foglalkozik vele, ugyanannyian, mint a 

tantestületi légkör, a tanterv, tananyag, tankönyv pedagógus 

munkájában betöltött szerepét vizsgálók. /7. sz. táblázat a 

mellékletben,/ 

Az igazgató személyével és az iskolavezetés stilusával 

kapcsolatban megfogalmazódó vélemények az adott kategórián belül 

a témák 30,81 %-át ölelik fel. Az  igazgatók  személyével, vég-

zettségével, munkájával kapcsolatban döntőnek tartják a pályá-

zók, hogy az igazgatók a legképzettebb pedagógusok közül kerül-

jenek ki, lehetőleg tudományos fokozattal, több éves gyakorlat-

tal rendelkezzenek és külön igazgatóképző intézetekben készit- 

sék fel őket a várható feladatokra. 

Az igazgatónak az adott iskola feladataival kapcsolatban 

legyen egyéni koncepciója, állásfoglalásait határozottság jel-

lemezze. Feladata az iskolai munka tervezése, szervezése, ellen-

őrzése és értékelése. Az igazgató ne legyen  egyeduralkodó,  hanem 

egyenrangu kollegák vezetője. A jövő iskolájában megszűnik a 

pedagógusoknak az igazgató szeszélyeitől függő kiszolgáltatott-

sága. Az igazgató és az iskolai vezetés elsőrendű feladatai közé 

tartozik a jó munkahelyi légkör biztositása, a végzett munka 

igazságos elbirálása. 

Az igazgató és az iskolavezetés támogatója, segitője minden, 
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pedagógusok által kezdeményezett ujitó törekvésnek. Az igazgató 

kapjon lehetőséget tantestülete tagjainak kiválogatására, lehe-

tőség szerint neki és a többi vezetőnek is legyen saját osztálya. 

Az iskolai munkakörülmények másik fontos tényezőjének a 

megfelelő tantestületi légkör kialakitását itélik a pályázók. 

Az adott kategórián belül a témák 18,92 %-a foglalkozik ezzel 

a kérdéssel. 

A pályázók véleménye szerint az ideális tantestület jellem-

zője, hogy tagjai egymást ismerő, egymás törekvéseit támogató 

baráti közösséget alkotnak, egyöntetű, együttes cselekvésre, 

egységes oktatási, nevelési eljárások alkalmazására képesek. 

Az eredményesen végzett oktató-nevelő munka záloga a tantestü-

leti harmónia. A pedagógusok közötti szakmai irigység megszűnik, 

az uj utakat, módszereket keresőket a kollégák nem kiközösitik, 

hanem regi tik , támogatják. 

Az eddigiekből is látható, hogy a pedagógus iskolai munka-

körülményeinek vizsgálatánál a személyi, az emberi tényezőkre 

tevődik a hangsuly, az alá- s fölérendeltségi viszonyokat fel-

váltó, a pedagögiai munka jellegéből fakadó mellérendeltségi 

viszonyokra, a számtalan emberi tényező függvényében kiteljesedő 

munkahelyi demokráciára. 

Elsődlegesen az emberi kapcsolatok. .megváltozásáttartják  

fontosnak s csak másodsorban a pedagógusok munkáját szabályozó  

előírások, ellátandó feladatok,' valamint ráforditásukra.szük-

séges munkaidő mennyiségének megváltozását.  

A legtöbben az osztályozás ellen szállnak sikra. Nem az 

értékelést, mint pedagógiailag szükséges módszert, hanem az osz- 

tályzatok meglétét, vagy hiányát, mint a tanári munkavégzés fok- 
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mérőjét és az osztály-, tantárgyi átlagot mint a tanári tevékeny-

ség szinvonalát jelző mérce gyakorlatát birálják.  
e 
Ugy érzik, hogy arcig az osztályzatok fogják reprezentálni  

az oktatói tevékénység szinvonalát, nevelési kérdésekkel nem  

sokat fognak törődni a tanárok. Az'értékelési módszer megvál-

toztatására tett javaslat: a  tanulót  tanito tanárok megfigye-

léseinek évenkénti, irásos összegzése.  

A szakfelügyelet szerepét a következőkben jelölik meg:  

szaktanácsadói feladatokat lásson el, készitsen javaslatokat az  

iskolavezetés számára az uj módszerek alkalmazási lehetőségeiről  

és az üzemszervezők mintájára foglalkozzon  a pedagógiai munka-

szervezés elvi  és gyakorlati kérdéseivel.  

A szakfelügyelők egyben  szakmai továbbképzés feladatai-

nak egy részét is 'magúkra vállalják, amikor bészámolókat tarta-

nak a tantestületnek látogatásaik tapasztalatairól és az uj,  

alkalmazásra javasolt módszerekről.  

Amikor a tantervi kötöttségeket, a módszertani eljárásokat  

guzsbakötő előírásokat, a  tanórán.kivüli feladatok parttalansá-

gát ostorozzák, nem ezek teljes megszüntetését, a pedagógusoknak  

mindezektől' való megszábaditását igénylik,  hanem  az éss .zerüséget,  

saját _tapasztalataik. ~ . figyelembevételét 'és '.'felhasználását, 'a  

személyiségüknek,.képességeiknek és végzettségüknek megfelelő  

tevékenységi . formák ki 'alakitását.  

A pedagógusok számára annak elismerését követelik, hogy  

az, . :oktatás, nevelés  tevékenységi' :és:: módszerbel'i' körének 'még  

határozásakor döntő legyen .a'véléményik.  Egyfelől képzettségtik,  

másfelől adott helyismerettik, a helyi problémákra, megoldandó  

feladatokra való rálátásuk miatt.  
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Igénylik a változatos módszertani eljárásokat javasoló  

tanári kézikönyvek kiadását, melyből saját belátásuk szerint 

válogathatnak a pedagógusok. 

Igénylik, hogy a pedagögus döntésétől függjön a tantervi 

követelmények tártalmi és időbeli teljesitése, feldolgozásához 

pedig az általa leghatékonyabbnak itélt módszert alkalmazhassa. 

A munkaköri kötelezettségek parttalanságának emlegetése 

kiegészül a tanár számára iá'igényelt társadalmi munka kérdé-

seivel. Olyan társadalmi munkát szeretnének, amit a pedagógus 

maga választott s képességei szerint a legeredményesebben tud 

teljesiteni. Ilyen formában sürgetik a  pedagógus  tevékenységé-

nek az adott lakóhelyi környezetbe valö beépülését. 

Ugy vélik, hogy a jövő iskolájában az iskolák és ezzel a 

pedagógusok jelentési kötelezettsége  mindén területen csökkenni 

fog, de elsősorban a helyi tanügyi vezetés csökkenti a jelenté-

sek kérését, mert a pedagógusok munkáját nem ezékből, hanem 

személyes tapasztalatok alapján fogják megismerni. 

Az  adott  témakörön belül a legkisebb figyelmet a pedagógu-

sok munkaideje, kötelező óraszáma' és az egy pedagógusra jutó 

tanulólétszám kérdéseinek szentelik. A kategórián belül szereplő 

témák 4,57 %-a, illetve 2,10 %-a vonatkozik e kérdésekre. Az 

ezzel kapcsolatban elhangzó javaslatok 14-16 órábanállapitják 

meg a kötelezőórák számát, mely a tanitási napokon kiegészülne 

a szakköri tevékenységben való részvétellel, heti egy nap ma-

radna a felkészülésekre és heti egy nap az önképzésre. 

Amikor a pályázók hangot adnak annak a véleményüknek, hogy 

a pedagógusokat elsősorban a központitól a helyi, tanácsiható-

ságokig, fölöttes szervekig terjedő, a tekintélyelven alapulö 
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előirások megkérdőjelezhetetlensége sérti; amikor olyan tantervi 

elképzeléseket vétnek papirra, mely törzsanyagot•és alternativát 

tartalmaz és'biztositja a tanárszámára-a tartalom-és a módsze-

rek terén a választás jogátvlényegében a tanári szabadság, az 

alkotó pedagógiai munkavégzés általuk legfontosabbnak itélt fel-

.tételeit fogalmazzák meg. 
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3.3 A pedagógusképzés.és,továbbképzés  

E kérdéskörön: belül a, legtöbbet vitatott a pedagógusképzés 

tartalma, a'szakmai és pedagógiai felkészités minősége és . aránya. 

Mindhárom. foglalkozási 'csoport tagjai közül legtöbben .; a. tanügy-

igazgatási . dolgozók  60 %-a, a pedagógusok•és.a nem pedagógus 

munkakörben .dolgozók .41,03 %-a,.illetve.41,94 %-a ezzel kapcso-

latban fejtiki.véleményét. A kategóriában szereplő témák nagyobb 

része itt található: 53,59 %, 

A pályázók-a jelenlegi pedagógusképzés legnagyobb hibájának 

azt tartják - elsősorban, az egyetemi szintü. tanárképzésre kon-

centrálva -, hogy se nem tudós, se nem pedagógus diplomásokat 

bocsátki. Nem alakitja ki a hallgatókban a nevelői munka vég-

zéséhez elengedhetetlenül szükséges, pedagógiai,. pszichológiai 

alapokon nyugvó tudatosságot. ., 

A pedagógusképzés feladatának tartják a hivatástudat kiala-

kitását, az'önképzés igényének felkeltését, az uj.'oktatási beren-

dezések kezelésének elsajátittatását és mindenekelőtt alapos 

pszichológiai fe .lkészitést. 

A javaslatok között szerepel  az egyszakos tanárképzés ki-

alakitása, a fennmaradó időben  a  pedagógiai, pszichológiai tár-

gyak.körének;.mennyiségének és elsajátitandó mélységének'bővi-

tésével. Szükségesnek tartják továbbá, a tanitási gyakorlat : 

arányának növelését. 

Érdekes megfigyelni, hogy.a pályáz ók  pedagógusképzés tar-

talmáról megfogalmazott kritikájukban meg 'sem kisérlik,. a lehetsé-

ges képzési irányok :összekapcsolását ;az_ 'iskolai' tevékenységi és  

szervezeti... formák; változása következtében :előállö. ui:.helyzettel; 
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tehát nem beszélnek a különböző tevékenységekre felkészitő más-

fajta szakositásről, vagy tanári fokozatokról. összesen két 

pályázó tesz erről emlitést. Ez - ugy véljük - alátámasztja 

vizsgálódásunk megközelitési módjának arra a feltevésre épülését, 

hogy a pedagógusképzés kérdéseinek vizsgálata is a jelenre orien-

tált szemléletet tükrözi. 

Mig a pályázók a változásokat elsősorban a pedagógus szemé-

lyének függvényében tekintik, addig e változásokra a pedagóguso-

kat, elvileg a legalkalmasabb módon, felkészitő rendszerek kap-

ják a legkisebb figyelmet, a velük kapcsolatos kategória témái 

az utolsö helyet foglalják el, s csak a tantigyigazgatásban dol-

gozök szentelnek a kérdés vizsgálatának a többieknél némileg 

nagyobb figyelmet. A várható: ..változásokat nem kapcsolják 'egybe  

a pedagógusképzés ., 'továbbképzés 'rendszerével.  

A továbbképzés két - egyéni és szervezett — formája közül 

a pályázók nagy szerepet szánnak a pedagógusok önképzésének. Az 

uj szakirodalom tanulmányozásán tul ezt a célt szolgálhatják az 

óralátogatások; az adott iskolában dolgozó kollégák és a gyakorló 

iskolák óráinak megtekintése, a tapasztalatok megvitatása. Szük-

ségesnek tartják, hogy a pedagógiai sajtó irásai, a rádió és a 

televizió adásai az eddigieknél is hatékonyabban szolgálják a 

pedagógusok önképzésének ügyét. 

A szervezett formában történő uj ismeretek szerzését öt 

évenként tartják szükségesnek, minden pedagógusra kiterjedően. 

Igénylik a pedagógusok számára pedagógiai kutatások végzését, 

a lehetőségek biztositásán tul, ennek továbbképzésként  valö el-

ismerését. 

A pedagógusképző intézmények felvételi rendszere kevésbé 
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köti le,a pályázók érdeklődését, a.kategórián belüli témák . 

15,31 %-a. foglalkozik.e.zzel a kérdéssel., Olyan felvételi rend-

szer kiépitésé.t sürgetik,.mely képes a rátermettség,megállapi-

tására.és figyeleMbe veszi,a pedagóguspályához szükséges fizi-

kai .állóképesség meglétét, vagy .. hiányát. • 	. 

A felvételi és kibocsátási keretszámokról felvett alkate-

góriáink lényegében °'nem élt",,egyetlen pályázó tett róla em-

litést. 
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3.4 Társadalmi részvétel.az' oktató-nevelő. munkában 

Az oktató-nevelő munka feladatainak megoldásába bevonható 

különböző társadalmi szervezetek, intézmények és csoportok körét 

más és más irányban tartják szükségesnek az egyes foglalkozási 

csoportok tagjai. A'pédagögusok  közül a legtöbben, 38,46 % 

a munkahelyekkel kiépitendő k'aacsolatokk'ai €o3lalkoznak,  

a tanügyigazgatásban " dolgozók  80 %-a a . 'cs'alád,' _ a Szülők be-

vonásáriak, lehetőségeivel  foglalkozik, mig a  :lém pe'dagbqus-  

pályán ̀dolgozok  közül a legtöbben; 29,03 % a müvelődési' há-- 
M '  w• zakkal• ki'é$tendő k'ápcs'olát lehetőségeit kutatják.  Az e ka-

tegóriában előforduló  témák közül a müvelődési otthonokkal 

foglalkozó  alkategória a témák 27,36 %-át, a munkahelyek és az 

ott•dolgozök részvételét vizsgáló alkategória  a témák 26,86 %-át, 

mig a családok, szülők szerepét kutató alkategöria a témák 

18,41 %-át tartalmazza. 

Az egyes pályázatokban a'müvelődési otthonokkal, illetve 

a'közmüvelődési hálózattal kiépitendő kapcsolat különböző foko-

zatai jelennek meg. Vannak, akik a népművelők tevékenységének 

beépülésére látnak lehetőséget: az iskolában szerveződő szakköri 

és klubtevékenység vezetésével, vagy'a müvelődési otthonokban 

olyan programok összeállitásával, melyek a tananyag egyes kér-

désköreihez kapcsolódnak, azt mélyitik el, vagy egészitik ki 

játékos ismeretszerzés és kulturális rendezvények formájában. 

Más javaslatok az iskolák és a művelődési házak felszere-

lésének közös beszerzését, kihasználását javasolják, a gazdasá-

gosság érdekében. 

A harmadik fokozatot tükrözik azok a pályázatok, melyekben 
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az iskola és a művelődési otthon közös igazgatásu intézménnyé 

olvad össze, feladatát az adott lakóhely. életének szervezésében 

jelölik meg. Ez az intézmény lehetőséget biztosit a tanórán ki-

vűli tevékenységek megvalósitására, figyelemmel kiséri a tanuló-

kat iskolai éveik befejezése után is. A felnőttek számára.tovább-

képzési.és ismeretterjesztő tanfolyamokat szervez és programjai-

val biztositja a lakosság művelődési, szórakozási és sportolási 

igényeinek kielégitését. 	 . 

A munkahelyekkel kiépithető•munkakapcsolatok sorában emli-

tést. tesznek a nyitott napok szervezésének lehetőségéről, amikor 

a lakóhely, vezetői mellett az iskolával kapcsolatban álló ipari, 

mezőgazdasági vagy szolgáltatói üzemek szakemberei tartanak elő-

adásokat a tanulók és a tantestület tagjai részére. Másik. lehe-

tőségnek, az iskolában, vagy az adott üzemben felállitandó műhe-

lyeket jelölik, ahol a gyakorlati foglalkozásokat nem pedagógu-

sok, hanem az adott munkahely szakemberei irányitanák. A kapcso-

lattartás,harmadik lehetséges változata a pályázók elképzelései-

ben az iskolai évek. vége felé a felnőttekkel közös munkavégzés, 

az adott munkahelyen. 

Nagy fontosságot tulajdonitanak,  a  pályázók'a szakmai tapasz-

talatok átadásának kötött formáin tul, a szocialista brigádok és 

az uttörő-, KISZ szervezetek•tagjai között kiépülő emberi kapcso-

latokra..Felmerül a munkahelyekkel szemben támasztható követelmé-

nyek kérdése: csak az a vállalat legyen jogosult iskolákkal való 

kapcsolat fenntartására, mely maradéktalanul eleget is tesz 

ebből fakadó feladatainak. 

Az iskola és a szülői ház kapcsolatában a pedagógiai köz-

gondolkodás ma még az iskola felkészitő funkciójára helyezi a 
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hangsulyt; alkalmassá kell tenni a szülőket a nevelői partner-

kapcsolat kiépitésére. A pályázatokban is kirajzolódik ez a 

tendencia. 

Mig egyfelől a /tágabb közvéleményt reprezentáló/ szülők 

részéről megnyilvánuló bizalmatlanság miatt panaszkodnak, más-

felől a pedagögusoknak a család, a szülők nevelési kérdésekhez 

valö hozzá nem értésével kapcsolatos bizalmatlanságának lehetünk 

tanul. 

Mig arról egyáltalán nem esik szó, hogy a közművelődési há-

lózat dolgozóit alkalmassá kell tenni, fel kell késziteni az is-

kolai oktató-nevelő feladatok ellátására és az egyes munkahelyek 

szakembereivel kapcsolatban is csak halványan jelentkezik a kö- 

vetelmények állitásának kérdése, addig a szülőkkel kapcsolatban 

megfogalmazott vélemények nagy része e kérdéseket /is/ érinti. 

A bizalmatlanság tehát két irányu, s mivel mindkettő egy előző 

kor maradványa, valószinü, hogy csak elvetése segitheti a tovább-

lépést. 

A pályázók ugy vélik, hogy a növekvő szabadidő biztosit 

lehetőséget a szülők.aktivabb részvételére. az iskolai feladatok  

ellátásában. Az iskolázottsági szint emelkedéséből fakadó lehe-

tőségekről nem tesznek emlitést.  

A családok, szülők bevonását egyrészt a szülői munkaközös-

ség keretén belül, kulturális programok és iskolai ünnepélyek 

előkészületeinek megszervezésében látják. Másrészt az iskolai 

szabadidős tevékenységek, játék, klub és sportfoglalkozások le-

vezetésében, irányitásában igénylik a szülők részvételét. 

Hangsulyozzák az iskolával megegyező nevelési eljárások 

alkalmazását a szülők részéről, ami szintén a pedagógusok terheit 
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csökkentené, valamint a családi életrend helyes megszervezését, 

a gyermekkel együtt eltöltött szabadidő és a közös tevékenységek 

fontosságát. Lényegében tehát, a szülőknek a családi keretben  

megvalósitandó, ellátandó nevelői feladatait éppoly fontosnak , 

ős szükségesnek tartják, mint az iskolában, a nagyobb nyilvá-

nosság előtt zajlókat. 

A tömegkommunikációs. eszközöknek az eddigieknél jóval na-

gyobb szerepet szánnak a pályázók az oktatási, nevelési felada-

tok megoldásában. Szeretnék, ha a rádió és televizió adásainak 

hatása nem maradna meg a véletlen szintjén, hanem sor kerülne 

az iskola és a tömegkommunikációs eszközök együttműködési lehe-

tőségeinek feltárására ős az iskolai tananyag részét alkotó mü-

sorok arányának növelésére. 

A kapcsolattartás különböző formáinak a jelenben is kiraj-

zolódni látszó tendenciáinak sorában lemarad a könyvtárak 

/4,98 %/, a különböző sportkörök /2,39 %/, a muzeumok /1,99 %/ 

és munkatársaik feladatvállalási lehetőségeinek említése. Ez 

részben talán magyarázható azzal, hogy.a vidéken élők esetében 

a müvelődési otthonokkal kialakitható együttműködés látszik 

reálisan megoldhatóbbnak, mint a sokszor távoli, vagy kevés 

munkatársat foglalkoztató muzeummal. 

Az. olvasóvá nevelés feladatai, a helyes könyvtárhasználat 

megtanitása, a könyvtárosok által ellátandó feladatok gyakran 

együtt emlitődnek a müvelődési otthonban zajló tevékenységekkel. 

A különböző sportkörök közül az MHSZ által szerveződő, gyermekek 

és szülők részére egyaránt felhasználható, napközis klub és 

sportfoglalkozásokat emlitik, valamint a patronáló vállalat 

sportegyesületével kiépitendő kapcsolatokat tartják fontosnak. 
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A témák együttes előfordulását vizsgálva látható, hogy a 

pedagóguspálya jelenlegi helyzetéről és a társadalmi részvétel 

lehetőségeiről megfogalmazott témák forditott arányu összefüg-

gést mutatnak. Amilyen mértékben foglalkoztatja a pályázókat a 

pedagóguspálya anyagi-erkölcsi megbecsültsége, a létszámhiány 

és a képesités nélkül foglalkoztatottak magas száma, vagy a 

pálya elnőiesedése, oly mértékben csökken az oktató-nevelő munká-

ba bevonhatók körének  emlitése. Ez fordítva is igaz: azok a 

pályázók, akiket elsősorban az oktató-nevelő munka társadalmiasi-

tásának lehetőségei izgatnak, kevesebbet foglalkoznak a jelenlegi 

pedagógus helyzet megváltoztatásának kérdéseivel. Bár a két 

kategória témáinak korrelációja nem szignifikáns, a várható 

szint 50 %-ánál magasabb eredményt kapunk /r=-0,1155/, ez jelzi 

az itt•érvényesülő tendenciát. 
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3.5 Iskolai munkamegosztás  

.Azt a kérdéskört, hogy a .köznevelési rendszer változásai 

kapcsán nemcsak a•pedagögusok feladatai  nővekedhetnek,az előző 

ős a jelen kategóriapróbálta felderiteni., Az oktatás-nevelésben 

a társadalmi részvétel  lehetőségeivel a pedagögusoknak átlagosan 

18,91 8-a,.a tanügyigazgatásban dolgozóknak 33;75,%-a, a nem 

pedagóguspályán dolgozók 19,76 %-a. foglalkozik. 	. 

Az iskolán belüli feladatok mégosztásáról apedagógusok 

25,36 %-ának, a tanügyigazgatásban dolgozók  36,66 %-ának., a nem 

pedagöguspályándolgozók 24,01 %-ának van kialakult véleménye. 

A kategóriaegyüttesek.emlitettségi rangsorában a pedagógu-

soknál a fenti kérdésekvizsgálata a 6. és 4. helyen szerepel, 

a másik két'foglaikozási csoport tagjainál a 3. és 2, helyen • 

/a III. kategóriaegyüttes,nélkül/., 

• Mindhárom :foglalkozási csoport _tagjai' 'font'os'abbnak 'itélik  

az' iskolán..belüli feladatm gs:ztás' irányába ::'t:eendő. 'lépéseket a  

különböző...intézményekkel , szervezetekkel ,, é's csoportokkal kiála-
kitható .,eggyüttmüködésnél ,' de; a ;pedagógúsok»sokkaI. kisebb .,jelen  

tőséget: tUlajdonitanake »kérdéseknek . . a. másik , két foglalkozási  

csoport , tagjainál.  

Az,e.kategóriába tartozó témák 39,96 %-ában a pályázók '. a• 

tanulók életkorától függő, különbözőszervezeti keretek kiala-

kítását sürgetik, melyben az. ismeretelsajátitásra szánt időkeret 

is rugalmasan változik. Az alsóbb osztályokban a,mindenkire ki-

terjedő kötelező ismeretelsajátitást, felső tagozaton /eseten-

ként már a 3. osztálytöl'kezdve emlitik/ az érdeklődési . körökre 

alapozó fakultativ tárgyakkal,•klubrendszerü tevékenységi for- 

mákkal tartják felválthatónak. 
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Egyes vélemények szerint a kabinetrendszer mai formáját is 

az érdeklődésre alapozva lehet továbbfejleszteni;. a tanuló dönti 

el, hogy a nyelvi, vagy a természettudományi stb. kabinet fog-

lalkozásait akarja-e látogatni... 

A. témák ezen köre, bárjavaslatokat tartalmaz a tanulói 

tevékenységek megváltozására, a változatos csoportformákra, a 

tanulói  áramlásra.az egyes .csoportok között, s felveti az osz-

tály és tanóra rendszer teljes megszűnésének lehetőségét, el-

szakad a pedagógusok, vagy más, ,a nevelő, oktató folyamatban 

irányitóként résztvevők körének emlitésétől. 

Annak a kérdésnek ., hogy az . 'iskolai  ,tevékenyléc i• formák  

szervezeti, és •  időkereteinek . megváltozása nemcsak_. a,aanul(kat  

érinti, ' sokkal, kisebb_ teret' 'szentelnek 'a Pályázók.  Mig• az 

előzőekkel kapcsolatban van kialakult:véleményük, az utóbbi 

tekintetében sokkal bizonytalanabb állásfoglalásuk. A kategó-

rián belüli témák 11,44 %-a vonatkozik a pedagógusok eddigiek-

től eltérő, vagy további szakosodására és 5,43 %-a a pedagógu-

sok közötti együttmüködés uj.formáinak keresésére. 

A különböző tanári munkakörök sorában emlitik a társadalmi 

kapcsolatokért felelős szervezőt, a klubfoglalkozások irányitá-

sát a népművelőkkel megosztva végző függetlenített uttörőveze-

tőt, az iskolavezetés szaktanácsadójaként müködő pedagógia-

-pszichológia szakos pedagógust, az egész évfolyam tanulóinak 

előadóit, a kiscsoportos foglalkozások - a kompenzáló•foglalko-

zások -, valamint az érdeklődési körtik, szakkörök vezetőit, a 

körzetenként alkalmazott állandó helyettesi tőket. Felmerül annak 

a gondolata is, hogy a különböző munkftkörök kiépülése biztosit- 

'hatná a pedagögusok számára az előrehaladást a pályán. 
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A tantárgyösszevonás következményét részben az ujfajta sza-

kosodásban, részben az egy-egy osztály nevelésében résztvevő 

kisebbszámu nevelői közösség hatékonyabb együttműködésében lát-

ják. A tanári egyiittmiiködés lehetőségeit két irányban kutatják: 

a szakma szerinti, a mai munkaközösségek mintájára felépűlő 

szakembercsoport kialakitásában és . az adott  korosztály, évfo-

lyam vagy ;  osztály nevelőinek együttműködésében. Az előbbi ese-

tében a mai munkaközösségek döntési jogkörénél tágabbal, nagyobb 

önállósággal és felelősséggel rendelkező csoportot képzelnek el.  

Ennek a szakembercsoportnak a feladata az adott szaktárgyból 

egy tanév alatt elvégzendő feladatok megtervezése, a teijesi-

téshez szükséges eszközök biztositása, a tanárok közötti folya-

matos tapasztalatcsere, az uj módszerek kutatása és tanév végén 

az elvégzett munka közös értékelése. Az egyiittmüködés másik 

irányát kutatók, az iskolaotthonos formában megvalósuló tanitói 

munkamegosztást-egyűttmiiködést tartják követendő példának maga-

sabb életkorca, már nem iskolaotthonos formában tanuló gyermekek-

kel való foglalkozásesetén is. 	 . 

örvendetesen ,sokat'. foglalkoznak 'a _ yá'lyá'zbk '_ `a .tanülők` , foko-  

zott', ;feladatvál'lalá 'sával .Az ,oktatö-nevelő' 'folyamatban.  Azt, 

hogy a pedagógusok erőteljesen gondolkodnak a hagyományos ta-

nulói szerepkör átértékelésén,, mutatja, hogy mind a tanulók 

lehetséges bevonásával az oktató-nevelő folyamatba, mind a 

tanár-diák viszony változásának kérdéseivel a pedagógusok 

41,03 %-a foglalkozik., 

Azt az előbbiekben már jelzett tendenciát, hogy a .pedagó-

gusok az iskolai tevékenységi formák, szervezeti és időkeretek 

változásait inkább vonatkoztatják a tanulókra, a tanulókkal 
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kapcsolatos hatások, következmények rajzolödnak ki világosabban, 

mint a pedagógusokra vonatkozóak, mutatja ismét, a tanulök be-

vonásával foglalkozó témák 18,51 %-os aránya, mely magasabb a 

tanárok szakosodására és egyíittmüködésére vonatkozóknál. 

A tanulói feladatok kettős körét emlitik. Az egyik az akár 

osztály szinten, akár iskolai, a mozgalmi élet szintjén szerve-

ződő tanulói közösségek kialakitásának fontossága, a tanulöi 

önkormányzat kiépülése és funkcionálása. A tanulöi közösségek-

nek a nevelés hatékony eszközévé válása; a sulypontáthelyező-

dése a tanulókkal szembeni tanári követelményekről, a tanulök-

kal szembeni tanulói közösségek követelményeire, a közösség ér-

dekeinek felismerése és a követelményekben való kifejezésrejut-

tatása alapján. A tanulók az iskolai élet minden területével, 

kérdésével kapcsolatban véleményezési és javaslattevői joggal 

rendelkeznek. 

A másik kör a tanulókra bizható konkrét feladatok, megbiza-

tások köre. A legtöbbször emlitik az  idősebb tanulók feladatvál-

lalását fiatalabb tanulótársaik szabadidős tevékenységének irá-

nyitásában. Van olyan pályázó, aki az óvodát és a kötelezően 

elvégzendő iskolafokozatot magában foglaló iskolakomplexum ki-

alakitását ebből a szempontból sürgeti. Az egy-egy tárgyban 

kiemelkedő . eredményt elérő, vagy•nagyfoku érdeklődést tanusitö 

tanulö technikusként való bevonását javasolják, részben a fia-

talok oktatásában, részben a felnőttek számára szerveződő tan-

folyamokon. 

A magatartás elbirálása, értékelése a közösség feladata 

lenne, mivel ebbe beletartozik az iskolán kivtili viselkedés 

figyelemmel kisérése is, fiatalabb korban a szülők meghallga- 
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tásával, , idősebb tanulóknál pedig az önértékelés módszerével  

egészülne ki. 

Az iskolarendjének, tisztaságának megóvására nem külön 

takaritö személyzet, hanem a tanulókból alakuló takaritó ügye-

let vigyázna, akiknek munkáját a gondnokság irányitaná és gon-

doskodna a szükséges eszközökről..Hasonlóan a takaritáshoz az 

iskolai büfé és. ruhatár gondozása szintén a tanulók feladata 

lenne. 

Az iskolában alkalmazandó technikusokon, laboránsokon tul, 

a központi taneszközellátás, valamint az eszközök központi kar-

bantartásának javaslatával élnek. Szeretnék, ha.létrehoznának 

egy külön intézményt, vagy egy adott iskola gondjaira biznák, 

egy oktatási, 'mód tarbank k alak'ítá'sát.  Innen a pedagógusok kész 

feladatlapterveket, kisérleti leirásokat kölcsönözhetnének, 

illetve benyujthatnák.saját ötleteiket, módszertani javaslatai- 

kat. Az igényelt feladatlapok sokszorosításával szintén .a köz-

ponti taneszközellátó foglalkozna. .. 

Az iskolavezetéstől a gazdasági, adminisztrativ ügyek el-

látását átvállaló ügyintézők iskolai alkalmazása, a pedagóguso-

kat a megalapozottabb. pályaválasztási tanácsadásban. és a prob-

lémás nevelési kérdések megoldásában segitő pszichológusok, va-

lamint a tanulók egészségére vigyázó és a szexuális felvilágositó 

előadásokat megtartó orvosok iskolai foglalkoztatása - mind emli-

tettségében, mind a témák arányát tekintve a rangsor végére kerül. 

A tanárjelöltek iskolai foglalkoztatásának szentelik a leg-

kisebb figyelmet a pályázók, bár szerepel iskolai gyakornokok és 

segédtanitók emlitése, nem tisztázódik, hogy kikből kerülnek ki. 

Nem a főiskolai, egyetemi éveiket végző tanárjelöltek, hanem a 
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nevelői pályára készülők, középiskolás kortól történő fokozott 

feladatvállalását sürgetik, részben pályaválasztási gyakorlat, 

részben a mozgalmi vállalás keretében. 

Megemlitik a nyugdijas pedagógusok és az iskolai évek kez-

detén övönők alkalmazását bizonyos feladatok ellátására. 

Láttuk; hogy a pedagóguspálya jelenlegi megoldatlan kérdé-

sei közül elsősorban az iskolai oktató-nevelő munkát behatárolók 

kerültek előtérbe. Az adott munkahely, mint közvetlen munkakör-

nyezet hatása: a tantestületi légkör, az iskolavezetés stilusa, 

a szakfelügyelet szerepe, a végzett munkát közvetlenül vagy 

közvetve szabályozó intézkedések sora aközponti utasitásoktól 

a helyi tanügyi vezetés előirásaiig. 

Az, hogy a pályázók figyelme ilyen nagy mértékben fordul a 

pedagógusok munkáj ának iskolai, tanügyi feltételei felé, nem 

gátolja meg őket abban, hogy a megoldást a jövőben az iskolán 

belüli fokozottabb munkamegosztásban keressék. Mutatja ezt rész-

ben a II/B kategóriában szereplő témák második helye a rangsor-

ban, valamint a két kategória együttesen előforduló témái közötti 

pozitiv korreláció. /f= 79 esetén r=0,1931, eredményünk csak 

0,2172-nél magasabb együttható esetén lenne szignifikáns 0,05 

valószinüségi szinten./ 
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3 . 6 A, pedalógus s zemé lyi$ ége  

A  kategória  elnevezésében jelölt kérdéskör egyes szálai a 

következők: a köznevelési rendszer várható változásainak egyik 

iránya a tanitási-tanulási folyamat módszereinek változása és 

ebből következően a  pedagógusok  feladatainak, tevékenységének 

változása; a  tanulók  és az oktató-nevelő folyamat irányitóinak 

az elsajátitás folyamatában betöltött változó szerepe és ebből 

következően a közöttük lévő kapcsolat változásai; a pedagógusok 

viszonya a köznevelési rendszer változásaihoz, a változásokban 

betöltött helyükről, szerepükről vallott véleményük. 

Mivel a pedagógus személyét közvetlenül érintő változásokat 

csoportositottuk e kategóriába, logikailag idetartozónak érez-

tük a pedagógia egyik  hagyományos megközelitését: a pedagógus 

személyiségének vizsgálatát, az ezzel kapcsolatban kifejtett 

véleményeket. 

A kategória emlitettségét, az itt szereplő témák arányát 

tekintve, láttuk, hogy e kérdéskör vizsgálatának szentelik a 

legnagyobb figyelmet a pályázók. A kérdéskör egyes szálait vizs-

aálva látható, hogy 'a pedagógus módszereinek, tevékenységének 

vizsgálata kerül az első helyre, az itt szereplő témák 48,55 %-át 

süritve magába. 

A pályázók a cselekedtető, a tevékenykedtető, a tanulói 

kreativitásra épitő, azt ki- és továbbfejlesztő iskolai munka-

formákat tartják ideálisnak. Az alsóbb osztályokban a játékos 

cselekvési formák, a mese, a mozgás kap nagyobb teret, a felsőbb 

osztályokban a megismerési folyamat a kutatás, felfedezés jelle-

gét ölti. Nem tanitási órák, hanem  tanulói  órák lesznek, melyeken 
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a tanulök számára kevesebb megjegyezni és több tennivaló adödik. 

A pedagógus, problémahelyzetek teremtésével törekszik a tanulói 

aktivitás kibontakoztatására, vezet, segit és egyre inkább a 

háttérbe vonulva irányit. Az órák menetét a kérdések-feleletek 

zápora, a vitamódszer jellemzi. 

A tanitás-tanulás a tanár és diák közös munkájának együttes 

eredménye. A folyamat mozgató rugója a tanár, feladata a tanulás 

megszerettetése, motiválása, a probléma felismertetése és a 

megoldásra való rávezetés. A pedagógus minden tanuló számára 

biztositja a tanulónak legmegfelelőbb tanulási lehetőséget, a 

megismerési folyamatban a tanárétól és a hagyományostól eltérő 

megközelitéseket. Minden tanuló számára lehetőséget ad, hogy 

valamilyen formában /alkotásban/ kifejezze önmagát. Mivel a 

tanitás-tanulás együttes tevékenység, megszűnik a hagyományos 

számonkérés, a pedagógiai kutatók által kidolgozott uj módsze-

reket alkalmaznak a tanári értékelésben, a tanulói tevékenység 

eredményeinek elismerésében. 

A megfogalmazott véleményekben a kreativitásra nevelés, a 

heurisztikus módszer szakirodalmának ismerete és elismerése, a '  

komplex matematika oktatásának szemléletformáló hatása érződik. 

Tettenérhető azonban a hagyományos módszerektől, felfogástól 

valö elszakadás nehézsége, szemléletbeli kettősség az olyan meg-

fogalmazásokban, melyek a gyermeki alkotótevékenység kibontakoz-

tatását heti egy, külön e célra szervezett órában tartják lehet-

ségesnek és szükségesnek. 

Ennek a jelenségnek, amikor a leghaladóbbnak tünő elképze-

lések, erőteljes változtatási szándékok keverednek a hagyományos-

sal, elavulttal, lehetünk  tanul  más kérdések vonatkozásában is. 
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Ilyen például az a szinte visszatérően előforduló leirás, amikor 

az uj tevékenységi formák igényeit messzemenően kielégitő, zöld-

övezetben elhelyezkedő, külső megjelenésében is esztétikumot 

sugárzó iskolatépületben megszólal a tanóra végét jelző csengő 

és a tanulók kitódulnak az tivegfalu épitmény folyosóira, eltöl-

teni a tizpErces szünetet. 

Azt mondhatjuk, hogy az uj._ utak keresése, 'az ujdonságok  

hirdetése és az avult sztereotipiák továbbélése 'gyakran jelent-

kezik együtt, és jellemzi több pályázónak a 'jövő iskolájáról  

alkotott elképzelését.  

Talán e kettősségnek tudható be az a pályázatokra jellemző 

fő tendencia, hogy mig az oktató-nevelő munka folyamatában a 

pedagógusok feladatainak, módszer- és eszköztárának megrajzolá-

sakor a kreativitásra nevelés igényeit tartják szem előtt, addig 

a pedagóguspálya kérdéseinek az eddigiektől eltérő megközelitési 

módja tekintetében kevésbé mutatkoznak kreativnak, kevésbé kere-

sik a pályát megváltoztató uj utakat, lehetőségeket. 

A köznevelési rendszer változásaira való pedagógusi fel-

készültséget a dolgozat egésze vizsgálja, a pályázatokban lá-

tensen jelenlévő vélemények, tendenciák feltárásával. Ezen belül 

"a pedagógusok viszonya a köznevelési rendszer változásaihoz" 

alkategória az ezzel kapcsolatban nyiltan megfogalmazódó véle-

ményeket gyűjti csokorba. A kérdés vizsgálatának a tanügyigaz-

gatási dolgozók és a pedagógusok szentelnek igen nagy figyelmet. 

E két foglalkozási csoport tagjainak 90 %-a, illetve 66,66 %-a 

foglalkozik a problémával. A nem pedagóguspályán dolgozók ki-

sebb jelentőséget tulajdonitanak vizsgálatának: 29,03 %-uk 

Eogálíázza meg ezzel kapcsolatos észrevételeit. Az itt 
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szereplő témák aránya a kategórián belül 23,53 %. 

A pedagógus köznevelési rendszer változásaiban betöltött 

szerepének vizsgálatakor a folyamatban lévő változások; a ta-

nitási-tanulási folyamat, az oktatás' módszereinek . `változásai,, 

az  uj .tantervek' bevezetésének előkészületei' , elemzéséből, az  

itt nyert' tapasztalát'okbo'1 .indulnak ki.' Ebből azt 'a követkéz- 

tetést vonják lé'; hogy a' jövő i 'skol'áját létrehozó minden vál-  

tozást a. pedagógusok visznek véghez,  a pedagógusokon áll vagy 

bukik a jövő iskolájának kialakulása. 

Ezt tükrözi nagyon sok pályázat műfaja, tartalmi kidolgo-

zottsága is, amikor  tényleges, vagy fiktiv iskolai kisérletek-

ről, a pedagógusoknak ezekben játszott szerepéről, a .változta-

tások során nyert  tapasztalatairól számolnak be, hangsulyozva 

mintegy a saját maguk által kialakitott formák, elképzelések 

jelentőségét, azt, hogy a jövő iskoláját ők alakitják. Ezt a 

véleményüket általánositva vallják, hogy mig a tegnap iskolájá-

ban eretnekség számba ment az ujitó pedagógiai gondolat, addig 

napjainkban minden pedagögus kötelessége az'ujitás ', ma minden 

iskola a jövő közoktatásának kutatö műhelye. 

Ezért értékelik nagyon pozitivan a pályázati kiirás által 

a pedagógusok számára biztositott lehetőséget, vélemények meg-

fogalmazására. A legtöbb pályázó nem mulasztja el, hogy hangot 

adjon megelégedettségének, amiért ' a jövő iskolájáról alkotott 

elképzeléseiket, javaslataikat kérték, amiért megkérdezték. 

Feltétlenül szükségét érzik, hogy a pedagógusoknak a köz-

nevelési rendszer változásaival kapcsolatos véleményét a terve-

zett intézkedések meghozatala előtt meghallgassák, figyelembe 

vegyék. Ezt a pályázatot is ebből a szempontból tartják jelentős- 
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nek. Nem pusztán segítőszándék megnyilvánulásáról van szó, hanem 

arról, hogy felelősséggel részt kérnek`,' részt akarnak' Vállalni  

az iskola,_ a társadalom jövőjének alaki'tástból.  

Néhány pályázó kitér a pedagógusokat a változások véghez-

vitelében gátló, külső és belső, emberi tényezők vizsgálatára 

is.' Példaként emlitik, hogy ma még a pedagógusnak döntenie kell, 

hogy az uj módszereket akarja-e alkalmazni, vagy a hagyományos, 

iratlan munkaköri kötelezettségeinek akar-e megfelelni, mert a 

kettő kizárja egymást. Ugy vélik, hogy az ujitást nem vállalók 

a kényelmesek, a problémás helyzetektől visszariadók táborából 

kerülnek ki. Ma még nem jellemző minden pedagógusra egységesen 

az ujitó szándék, a változások elfogadása, elősegitése, sokan 

vannak a pedagógusok között, akik a pedagógiai kisérletek ellen-

zői, vagy éppen közömbösek az ujitással, változtatással szemben. 

Nem ritka a tanulók előtt is kinyilvánitott nyilt szembenállás 

a pedagógiai kutatökkal, tankönyvirókkal. Ezért gyakori, hogy a 

pedagógusok a nem saját maguktól származó ötleteket, javaslato-

kat, azok életidegen, gyermekidegen voltára hivatkozva elvetik 

és továbbra is a hagyományosan bevált módszereiket alkalmazzák. 

Az ezzel kapcsolatos feladatokat a célok tisztázásában, a 

pedagógusok aktivizálásában, a szemléletformálásban jelölik meg. 

A javaslatok között szerepel az "egyes ' uji't'áe'ok_b_évézetésealőtt  

a'  kisércetek nagyobb körben., több 'iskolában való kipróbálása . és  

az igy nyért tapasztalatok ' figyelem$evé'tle.  

A kategórián belüli témák rangsorában 21,12 %-kal a követ-

kező helyen az ideális pedagógusról megfogalmazott vélemények 

állnak. Mindhárom foglalkozási csoport tagjainak fele foglalko-

zik a kérdéssel. Mivel az alapkövetelményeken kivül /amit a 
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pályázók általában az alapos szakmai  tudás,  pedagógiai, pszicho-

lógiai felkészültség,.gyermekszeretet és emberiesség fogalmakkal 

irnak körül/, más és más személyiségjellemzőket sorakoztat fel, 

minden pályázó,'aki e kérdéssel, foglalkozik, eltekintünk az itt 

kapott vélemények részletekbe menő elemzésétől, s csak  a főbb  

jellegzetességekre térünk ki , . 

Az egyik ilyen jellegzetesség 'a visszatérően szereplő'szi-

nész motivum, a tanári és szinészi pálya egybevetése, a tanári 

és szinészi személyiség közös vonásainak felmutatása. Ahogy 

egy színházi előadás sikere  vagy 'bukása - a pályázók véléménye 

szerint - függ á színész'tehetségétől, felkészültségétől, 'átélési 

képességétől ' , ugy• teszik' függővé az ' oktatási-nevelési folyamat 

sikerét a tanári személyiségtől. Benne van követelményeikben az  

ezérarcuság, a sziporkázásra váló készség és megszámlálhatatlan 

tulajdonság. Fel' sem merül az' állandóan előbukkanó szinész ha-

sonlatokban a csapatmunka, a rendezői koncepció,  az, hogy  ügyelő 

is van a világon, vagy éppen a közönség bevonására törekvő szin-

házi előadások. 

Tehát, lényegében még az oktatási módszereknél, a tanulók-

kal kialakítandó tanári kapcsolatnál megfogalmazott sáját véle-

ményüknek is ellentmond a tulzótt'tanári személyiségre koncent-

rálás. Ez,'a tanár szeméhét` mindén .e!ző,,'szemlé-

le 'taka:dá'lyóz 'zá, hógy .'a:köznévél'és'i? 'rendszer ' .. :va'ltózásaiban 'a  

figyelem •erőteljesebben fór'du'1'lón' 'a nem 'a  tanár 'sz'e'mélyétől  
függő'_. xáltozások: félé.  

Már a nagy kategöriaégyüttesek rangsorából is 'látható volt, 

hogy a pályázók jövőre orientáltsága elsősorban a pedagógusokkal 

kapcsolatos elvárásokban nyilvánul meg. A várható változások 
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közül a pályázók elképzeléseiben a pedagógus feladatainak, sze-

mélyiségének megváltozása foglalja el a legnagyobb helyet. Ki-

egészül e kép azzal, hogy a jövőre orientált szemléletet feltér-

képezni igyekvő kategóriák köziil . a társadalmi részvétel kategó-

riáját preferálják legkevésbé. 

A társadalmi részvétel és a pedagógus személyét érintő vál-

tozások.kategóriáiban /II/A - II/C/ előforduló  témák enyhe nega-

tiv korrelációt mutatnak /r=-0,0480/. Azok a pályázók, .akik a 

változásokat inkább teszik függővé a pedagógus személyétől, ke-

vésbé törődnek a társadalmi részvétel kérdésével, akik ez utób-

bit helyezik előtérbe, kevesebbet foglalkoznak a várható válto-

zásokkal ugy, mint az ideális tanári személyiségtől, a pedagógus 

oktatási módszereitől, tanulókhoz való viszonyától és a közneve-

lési rendszer változásaihoz fiiződő kapcsolataitól függő kérdé-

sekkel. 

Ugyanezt az összefüggést az ideális tanári személyiség vo-

natkozásában vizsgálva, az ellentétes tendencia erőteljesebben 

érvényesül: r= - 0,1390. 

Mig a pedagógus személyét érintő összes változás és a le-

hetséges iskolai munkamegosztás /II/C - II/B kategóriái/ témái 

között.. enyhe pozitiv korreláció érvényesül /r= 0,0790/, addig 

az ideális . tanári személyiséget előtérbe állitók már nem, vagy 

lényegesen kevesebbet foglalkoznak az iskolai munkamegosztás 

kérdéseivel. Az itt szereplő témák együttes előfordulását vizs-

gálva negativ korrelációt tapasztalunk /r= - 0,0451/. 

Az eredmények nem. szignifikánsak, ugy véljük, ez a . minta 

alacsony elemszámával magyarázható. 	. 

A tanár-diák változó kapcsolatára a kategórián belüli témák 
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6,80 %-a vonatkozik. Az egyes foglalkozási csoportok tagjainak 

arányában, a pedagógusok közül foglalkoznak vele a legtöbben: 

41,03 %. , 

A pályázók a demokratikus iskola megvalösulásának feltéte-

lekéntértékelik az egymással munkatársi viszonyban álló, egy-

mást egyenlő partnerként kezelő tanári, tanulói szerepkör kiala-

kulását. A pedagógusok elismerik az Önálló tanulói egyéniséget 

és helyt. adnak a tanulói véleményeknek. A tanár -diák kapcsolatát 

a kötetlen baráti légkör, szabad véleményalkotás fogja jellemez-

ni. Az egyenranguság olyan "apróságokban" is kifejezésre jut, 

hogy a nevelő együtt étkezik neveltjeivel, megszünnek a külön 

tanári, külön diákebédlők. 

Az itt  megfogalmazásra került vélemények összhangban vannak 

a tanitás- tanulás módszereinél és a. tanulóknak az oktató-nevelő 

folyamat irányitásába való fokozott bevonásánál megfogalmazott 

elképzelésekkel. 	 . 

A jövő iskolájáról vallott elképzelésekben különbséget . tenni  

a , . vélemények között,, tehát nem _'az;_ eredeti ' , kérdésfeltevésünk  

alapján  /a jelenlegi megoldatlan kérdések - a változások várható 

irányai, mint a jelenre és jövőre orientált szemlélet tükröződése/ 

lehet, hanem a várható és folyamatban lévő változások pedagógusok-

kal szembeni követelményei, azaz apedagógusok  mint .. a.változások  

dántő tényezői , és' minden_ más' törekvés, _változtatási . ;szándék,  

mely' nem,a, pedagógus' személyétől függ. közvetlenül.  Ha a közneve-

1ési rendszernek a pedagógus munkáját és az egész pedagóguspályát 

befolyásoló , v5ltozásait vesszük szemügyre , az egyes foglalkozási 

csoportok .elképzelésében,. szintén látható, hogy mindenütt . a 

pedagógus , személye kerül előtérbe, de 'az arányeltolódás a . 
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pedagógusoknak az önmagukkal szemben támasztott elvárásai: irányá-

bá. szembetűnő.  

8',• 	. táblázat . 

A köznevelési rendszer várható vá l'tozásai .:az egyes  

foglalk:ozátt csop'ort4ke'zé,ririti -li-os megoszlásban  

Foglalkozási  
csoport .  

Az oktató-nevelő Az iskolán  
munka társadat- belüli fel-
miasitása 	adatok meg-  

osztása  

A pedagógus  
személyével  
kapcsolatban  
igényelt  

.'változások 

Összesen  

A kapott eredményekből ugy tűnik, hogy választ kaptunk máso-

dik kérdésünkre is: a pályázók, s elsősorban a pedagógusok a  

változtatásokat nem a pedagógusok személyén és tevékenységén  

kivül álló feltételként szemlélik, hanem e változásokban éppen  

a pedagógusoknak tulajdonitanak döntő fontosságot.  

A ,pedagö ,gusnak a.közneve 'lési,_ rendszer 'vá,lto,zásaiban 'viselt  
'szer__ epe, a pedagógusnak , önmagának ',. ~módszereinek ,, tanulökhoz 

való viszonyának , ,átaIaki'tássa;. á1i' ,az általuk' leirt :áltozások  

egészének előterében.  A pedagógusok tehát, ugy tünik, saját  

feladataikat, szerepüket nem teszik függővé a külső feltételek-

től. Sem a jelenlegi helyzet megoldatlanságától, sem a várható  

változásoktól.  
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Emlitettük:már  egy,  a pályázatokban szembetűnően nagy helyet 

elfoglaló kérdéskör, az iskolaépület leirásának pótlólagos vizs-

gálatát. Ugy véltük, hogy hasznos kiegészitő szempontként szol-

gálhat, különösen ez utóbbi kérdés megválaszolásához. 

Az iskola épületéről megfogalmazott véleményeket négy al-

kategöria felállitásával soroltuk be. Ezek lényegében igazodtak 

a pályázókat foglalkoztató kérdéskörökhöz. Hogyan nézzen ki az 

elképzelt iskolaépület, melynek feladata a szűkebb lakóhelyi 

közösség nevelési, kulturális. szolgáltatásainak ellátása? Az 

oktatásban alkalmazott uj módszereknek, a kialakitandó uj szer-

vezeti kereteknek és tevékenységi formáknak milyen épitészeti 

és berendezési megoldásokkal lehet eleget tenni? Milyen tárgyi, 

technikai felszereltséggel kell rendelkezzen a jövő iskolája? 

Milyen lesz az  oktatási-nevelési folyamat szervezett formáinak 

otthont adó épület, épületegyüttes megjelenése, külalakja, di-

szitettsége? 	 . 

A felsoroltakböl is látható, hogy az előzőekben megfogal-

mazott kategóriák tartalmától eltérő, a köznevelési rendszer 

müködési feltételeinek, a tárgyiasult munkakörnyezet oldaláról 

való megközelitéséről van szó. Jelentőségét mindhárom foglalko-

zási csoport tagjai nagyra értékelik. 

A témák teljes körét vizsgálva a III. kategóriaegyüttesben 

előfordulókkal együtt, megállapitható, hogy a pedagógusokkal 

szemben megfogalmazott elvárásokat követve a rangsor második 

helyére kerülnek az iskolaépületről szóló elképzelések. A peda-

gógusok és az egyéb, nem pedagóguspályán dolgozök témáinak aránya 

mutatja ezt a képet, mig a legnagyobb arányban a tanügyigazgatás-

ban dolgozóknál szerepel, akiknél minden mást megelőzve e kérdés-

kör vizsgálata kerül az első helyre. 
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Azt, hogy e feltételegytittesnek milyen nagy fontosságot 

tulajdonitanak a pályázók,.mutatja, hogy az alkategóriák rang-

•sórában az első tiz helyen szereplő közül három az iskolaépület-

re vonatkozik. Itt találhatók .a változó,.kialakulóban lévő uj 

tevékenységi formáknak, korszerű módszereknek megfelelő külső és 

'belső térelrendezés; az iskola felszereltsége; az épület esztéti-

kuma, Otthonossága kategőriái. Sőt á _, pályázokát; _jobb'an , foglálkoz- 

tatja az .uj követel.riányeknek 	félelő . tOrelrénd zes/ '..mint_maquk  
áz :'uj .'tevékenységi és ' szérvezet'i, ; formák.  Nagyobb hangsulyt helyez-

nek,rá, mint akár a pedagógus'és a változás viszonyának, vagy az 

ideális tanári személyiség kialakitásának vizsgálatára. A fel-

szereltség és az épület külső és belső kiképzésében megnyilvánuló 

esztétikum szempontjait előnyben részesitik akár az igazgató 

személye és az iskolavezetés stilusával szemben támasztható kö-

vetelményekkel, akár a müvelődési házak és a családok szerepének 

vizsgálatával szemben. 

táblázat 

A;,Pá ly'á zzók  érdek'l .ődés_ének ;e 1óterében 'á'l ló __k'érd'é'sek 

az 'ás's'zes: , 'téma' _ %-ában 	/n=9262 / 

Rangsor Az alkategória megnevezése 

.1. 	. A tanitási módszerek változása 13,95 
2.  Rtilső és belső térelrendezés 10,10 
3.  A pedagógus viszonya a köznevelési 

rendszer változáaaihoz 6,76 
4.  A pedagógus személyisége 6,07 
5.  Az uj tevékenységi és szervezeti formák 

/ahol a tanárok csoportositására vonat- 
kozó következmények nem megfogalmazottak/ 6,04 

6.. Az iskola felszereltsége, 	. 	' 5,81 
7.  Az épület esztétikuma, Otthonosság 4,92 
8.  Az igazgató személye és az iskolavezetés 

stilusa 3,64 



9. A művelődési otthonokkal kiépitendő kapcsolat 2,97 
10. Család, szülők bevonása 	 2,92 

A köznevelési rendszer változásainak bizonyos feltételekhez  

kötése részben a pedagógusokkal.szemben támasztott elvárásokban, .  

részben egy, a pedagbtusokon kívül álló feltételegyüttes, az 

ideális iskolaépület kialakitásának sürgetésében érhető.tetten.  

Az iskolaépületről vallott elképzeléseket értelmezhetjük 

ugy is, mint a jövő köznevelési rendszeréről vallott felfogás 

megnyilvánulását. 

Vizsgáljuk meg, milyen tendenciákat tükröz, a változtatási 

szándék milyen irányban tör utat magának. A jelenlegi külső és 

belső térelrendezés megváltoztatásának igénye a legerősebb. 

Olyan egymástól különböző terek - mivel funkciójuk sem megegyező -

kialakitását sürgetik, mely lehetővé teszi a különböző tevékeny-

ségformák beépülését az oktató-nevelő folyamatba, a változatos 

egyéni és csoportos munkaformák megvalösitását. A tárgyi és 

technikai felszerelés vegye figyelembe a tanulók életkori sajá-

tosságait, az uj oktatási módszereket, alkalmazza a kor szinvo-

nalán Alló technikát. Az épület legyen olyan, melyben tanár és 

diák egyaránt otthon érezheti magát, külső megjelenésében is 

sugározza a nyugodt, kiegyensulyozott, tervszerű munka légkörét. 

A legkisebb figyelmet a lakóhely kultur centruma, vagy nevelési 

központjaként funkcionáló épületegyüttesnek szentelik. 

Az iskolaépületről leirtak, mintegy megismétlik a változá-

sok várható irányairól vallott elképzeléseket.  A pályázatokban 

az uj tevékenységi és szervezeti formák megkövetelte munkameg-

osztás és a jövő iskolai épületéről megfogalmazott vélemények 

együttes előfordulása a legerősebb. A két kategória témáinak 
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korrelációja 0,05 valószintiségi szintnél szignifikáns /r=0,2482, 

f=79/. A különböző intézmények, szervezetek és csoportok bevoná-

sának emlitése és az iskolaépületről leírtak már jóval kisebb 

összefüggést mutatnak, de e témák mögött itt is pozitiv korrelá-

ció érvényesül /r=0,1332/. 

Azt, hogy a várható változások harmadik irányánál a pályá-

zók nem pusztán a módszerek változására koncentrálnak, hanem a 

hangsulyt a pedagógus személyére helyezik, mutatja, hogy az e 

témákat magában foglaló kategória és az iskola épületéről meg-

fogalmazottak témái között negativ korreláció érvényesül 

/r= - 0,0275, nem szignifikáns/. Hasonló játszódik le a jelen 

helyzet megváltoztatására irányuló szándék és a jövő lehetséges 

utjait az iskolaépületről leirtakban süritő kategóriaegyüttesek 

között /r= - 0,0644/. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a köznevelési rendszer és ezzel 

szoros összefüggésben a pedagóguspálya megváltozását keresők 

közül azok, akik_ a jelenlegi_ helyzet, megoldatlanságaiból indul-

nak ki,' vagy a változásokat elsősorban. a pedagógus _személyétől , 

teszik függővé, kevésbé keresik, a pedagó̀ Tcuspálya.megváltoztatá-

sának lehetőségeit . az..'iskolán _belüli munkamegosztás lkiépitésében 

és'. szinte egyáltalán .nem a. különböző , társ'adálmi _érőknek. az  

oktatási-nevelési . folyámatba:.tö'r.t'énő .. bevoziás'ában.  
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ÖSSZEFOGLALAS  

A köznevelési rendszerben folyamatban lévő és várható vál-

tozások - ugy tonik - egyaránt érintik az oktatási módszereket, 

az iskolán belüli és kívüli tanulói tevékenységek körét, a szer-

vezeti formákat. E változások irányt mutatnak a pedagógus munká-

jának, feladatainak és az egész pálya jelenlegi felépitettségé-

nek, a rajta érvényesülő munkamegosztásnak, a homogén összetételű 

pedagóguscsoport zártságának megváltozására is. 

A pedagógiai közgondolkodásban legmélyebben a tanitási mód-

szerek változása vert gyökeret. A pedagógusok is ezt tették leg-

inkább magukévá. Az . általunk:,.vizsgált mintában  a várható válto- 

zásokat, a pedagógus módszereinek, személyiségének, tanulókhoz 

való viszonyának és a köznevelési rendszer változásaiban játszott 

szerepének oldaláról közelitik meg. A .változások  tehát, elsősor-

ban _mint ..a pedagög riis`_;személy.'éhéz' kötődő ,' tőle_.'fü'ggő ,tényezők  

érté lntie ződnek . 	 ' 

Figyelemre méltö és örvendetes, hogy a pedagögusok a köz-

nevelési.rendszer jövőjét,.a szükséges változásokat elsősorban 

saját munkájukkal, a tanulási -tanitási.módszerek változásaival 

kapcsolják össze.. 

Az. iskola oktató-nevelő. munkájának. hatékonysága érdekében . 

sürgetik az uj tevékenységi és szervezeti formák beépülését az 

iskola életébe. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a legváltozato-

sabb munka-, klub és egyéb programok felsorolása nem kapcsoló-

dik egybe gondolataikban az uj erők bevonásával az oktató, ne-

velő munka folyamatába. Mig a pályaművek nagy hangsulyt fektet-

nek a tanulók másfajta, differenciált, érdeklődési körönként 
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történő csoportositására, a tanórák rendjének és egyéb progra-

moknak egy maitól eltérő, rugalmasabb időkeretet és időbeosztást 

megkövetelő iskolai munkarend felvázolására, ezzel összefüggés-

ben sokkal kevésbé forditják figyelmüket az oktató-nevelő munkát 

végzők lehetséges munkamegosztására. Az uj követelményeknek meg-

felelő tanári szakosodás és/vagy együttmüködés elképzelése el-

marad az előzőek gazdagságához képest, 

A pedagógusoknak az önmagukkal szembeni felfokozott köve-

telményeire enged következtetni, hogy a tanári feladatok válto-

zásainak nagy számu emlitése mellett igen jelentős teret szen-

telnek, az ideális tanári személyiség kialakitása követelményé-

nek. A jövő köznevelési rendszere egyik feltételeként a megfelelő  

tanári személyiség kialakitását jelölik.  

A kapott eredményeink általánosithatóságát behatárolja az 

a tény, hogy mintánkban olyan pedagógusok, tanügyigazgatási dol-

gozók és a jelenlegi pedagóguspályán kivül állók szerepelnek, 

akiknek van véleménye a köznevelési rendszer jövőjéről és szük-

ségét is érzik, hogy ennek hangot adjanak. Tehát elkötelezettsé-

gük szerepet játszhat a pedagógus személye körül sürüsödő véle-

mények kialakulásában. Ugyanakkor ugy véljük, - hogy elképzeléseik  

tükrözik a közvéleményben és a pedagblusokban élő, a köznevelési  

rendszer változásaival kapcsolatos elvárások tendenciáit.  

Miért aggaszt bennünket a pedagógus személyének előtérbe 

állitása? Kétségtelenül igaz, hogy az oktató-nevelő munka, a 

gyermek személyiségének fejlesztése és annak hatékonysága mindig 

függ az őt közvetlenül irányitó, vele a megfelelő; a hatások be-

fogadására alkalmas kapcsolat kiépitésére képes nevelőtől. A 

legujabb tudományos eredményeket feldolgozó tananyag, a legkor- 
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szerübb oktatástechnikai eszközök, pszichológiai és pedagógiai 

kutatásokon alapuló uj módszerek is csődöt mondhatnak, kudarcot 

vallhatnak hozzá nem értő pedagógus kezében, a gyermekek, a 

tanitandó tantárgy iránt közömbös, a pedagógia mesterségbeli 

fogásait alkalmazni nem tudó nevelő gyakorlatában. 'A' neveltek  

oldalán várt nagyobb_.. eredmény érdekében  azonban e-gy bizonyos  

határon túl hiába támasztunk fokozott  _küvetelniériyeket, 'a  peda-  

ó us szeniél ével szernél isé éve '1_'.szemb 'en,..'a ka 'ott éred'mén 

nem . állt_,nem állhat azzal  arányban: ,  

Ahogy - különösen a 60-as évek eleje óta - egyre világo-

sabbá vált, hogy a köznevelési rendszernek tágabb feladatkört 

kell ellátnia, mint amit a hagyományos tantárgyi-tanóra rendszer-

ben vállalt, ugy'növekedett a pedagógusokkal szemben támasztható 

követelményrendszer. Az oktatáspolitikai párthatározatot követően 

pedig szinte jelszövá vált, hogy a köznevelési rendszer döntő 

tényezője a pedagógus. Az e jelszóban kifejezésre jutó törekvés  

a követelmények tóvábbi fokozását, kiszélesedését jelezte első-

sorban, de kevésbé foglalta magában a megbecsülés növekedését. 

Ha a várható feladatokat a hagyományos értelemben vett pe-

dagógus csoporttól  tesszük egyedül függővé, a pedagógusok önma-

gukra utaltsága a napjainkban is  lejátszódó  jelenség továbbélését 

segíti elő: az iskolával szembeni elvárások, követelmények növe-

kednek, ezt a pedagógusok magukévá teszik, azonosulnak vele, 

ugyanakkor éppen a feladatok sokrétűsége, kiterjedt volta miatt, 

lehetetlen megoldásuk, ha csak önmagukra számítanak. Az ebből a 

helyzetből fakadó hiányosságok, hibák növelik az ingerültséget 

a közvéleményben az iskolával és a pedagógusokkal szemben. A 

pedagógusokban pedig az elvárásoktól való elmaradás a tehetet- 
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lenség, szinte a bontudatig fokozódó kisebbrendiiségi érzést teremt. 

Mig egyfelől örülünk annak, hogy az iskola ügyét a pedagógu-

sok minden idegszálukkal saját ügyüknek tekintik, másfelől elszo-

moritó, hogy helyzetük megoldásának kulcsát a pályázók három 

foglalkozási csoportja közül ők keresik legkevésbé a szélesebb 

alapokra  helyezett,  tágabb körben üvegosztott oktató-nevelő fo-

lyamatban. 

Veszélyesnek itéljük  továbbá azt a vizsgálati eredményeink-

ben kirajzolódó  tendenciát 	 . : 'a  köznevelési :rénds zér _tövább- 

fellesztéséből adódó feladatokat el&ósorban_.•mint ,'a •„pédegó, •'gusok  

feladatat. tünteti ' _fel, ,.,a _változásokat ;ézzél' leszükiti'.a,:tartalmi,  

módszertani : változásokra .,:és' . `a, pedagóaúsokkal' kapcsolatban meg-  

oldandó fe1adatók felsorolásánál nem 'jut  tovább a  rövid távu  

fejle'sztési programb'an` kijelölteknél.  

Ugy véljük ahhoz, hogy a pedagógusok valóban felkészüljenek 

a változásokra és a változások elősegitőivé, aktiv részeseivé 

váljanak, szükséges, hogy az önmagukról alkotott elképzeléseik-

ben a társadalmi részvétel és az iskolai munkamegosztás követ-

kezményei is kirajzolódjanak. 

Egyre sürgetőbb, hogy ezekét a fejlesztési irányokat ne 

csak az elméleti kutatómunka területén vizsgáljuk, hanem számba 

vegyük a gyakorlatban jelentkező előremutató .  tendenciákat s mind-

kettőnek az eredményeit, tanulságait a közvélemény mind szélesebb 

rétegeivel megismertessük. 

Sem a pedagógusokban, sem a tágabb közvéleményben nem tuda-

tosodott eléggé, hogy a napjaink gyakorlatában kialakuló törek-

vések egész sora: egy üzem - egy iskola mozgalom, klubrendszer 

a felső tagozaton, muzeumi gyermek-foglalkozások stb. nem egyedi, 
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egymástól független lépések az oktatástigy fejlődésében. Nem hiu-

juk fel rá eléggé a figyelmet, hogy e tevékenységek erősitése, 

kiépitése nemcsak a pedagógusok feladata ma sem, és még kevésbé 

lesz az a jövőben. 

Kevésszer kap hangot az a nézet, hogy az iskola társadalmi 

státusza azáltal fog növekedni, amilyen mértékben a társadalom 

tisztában lesz az iskola fejlesztési feladataival: /73/  

Az elsősorban pedagógusoknak szóló szaksajtó, a pedagógiai 

tárgyu rádió- és televizióadások, és ezen tulmenően minden, a 

közvélemény formálásáért felelős tömegkommunikációs eszköz töb-

bet tehetne távlati köznevelésfejlesztési céljaink propagálásá-

ért. A  pedagógusok  részére tartott szakmai továbbképzés temati-

kájában nagyobb teret kellene szentelni a módszertani változáso-

kon kivül lehetséges egyéb fejlesztési irányoknak. 

A szakszervezeti munka során is a figyelmet a pedagógusok 

jelenlegi munkaköri kötelezettségeinek kidolgozásáról a jövő 

feladataira, a jelenlegi munkaköröknél sokkal változatosabb 

feladatrendszer kialakitására kellene forditani. 

Feltétlenül szükség van a kidolgozott fejlesztési tervek 

nyilvánosságra hozatalára. Aktiv közreműködést, tudatos bekap-

csolódást a köznevelés feladatainak megoldásába a társadalom 

mind szélesebb rétegeitől csak igy várhatunk el, s csak igy 

fogja a társadalom és a pedagógusok is helyesen 'értelmezni a 

pedagógus szerepét a köznevelés fejlesztésében. 



MELLÉKLETEK
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Idézetek a_ pályázatokból  

A kiragadott idézetekkel izelitőt szeretnénk adni a pályá-

zatok hangvételéből, a pályázók jövőről alkotott elképzeléseiből. 

Az.itt bemutatásra kerülő szövegösszefüggések témáit gyakran 

különböző kategóriákba /néha 5-6 alkategóriába/ soroltuk. A 

széttöredezettség veszélyének elkerülése és a szemléletesség 

kedvéért a tágabb szövegkörnyezet bemutatását választjuk. Az 

idézetek végén szereplő számok közül az első a pályázat beér-

kezésének eredeti sorrendjét, a második az adott.pályázaton be-

lül elemzésre került szövegegyüttest jelöli. 

"Hatalom van a pedagógus kezében." /Sánta Ferenc/ /Elhangzott 

az 1976. márc. 19-én Miskolcon megtartott komplex továbbképzésen./ 

Az egyik  felszólaló  humorosnak, majdhogynem gunyosnak tálálta 

ezt a.megállapitást. Komoly, meglettkoru felszólaló volt. Lát-

szott, nem szokott dobálózni szavával. Igy érezte, igy tapasz-

talta, igy is mondta el kissé röstel].kedve, elnézést kérve, de 

mégis - határozottan. /157/1/ 	. 

"A pedagógusok elismerése, társadalmi sulya: ma kevés, sokszor 

formális. Vonják be a közügyekbe. /Ne csak népszámláláskor!/ 

Kérjék ki valóban véleményüket akár országos, megyei, városi 

vagy községi kérdésekben. A pedagógusoknak elsőkként kell tud-

niuk, értesülniük mindenről. Tervekről, adatokröl, fejlesztési 

elképzelésekről. Tartsanak rendszeres tájékoztatást számukra - 

tanács, párt és tömegszervezetek, vállalatok, tervező intézetek, 

tudományos társulatok stb. Nem elég a "spontán értesültség"!" 

/157/8/ 

... kommunista társadalomban talán a legnagyobb erkölcsi meg-

becsülést a tanitó kapja." /327/3/ 
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"A pedagógus tekintélyét nem mesterkélt ünneplések kisérlik 

meg helyrebillenteni." /385/4/ 

"Ha később derül ki a pedagógiai alkalmatlanság, tegyék lehe-

tővé - nem negativ előjellel - más megfelelő munkakör betölté-

sét." /157/19/ 

"Egy jelentéktelen tv riport elkészitésére ma már tucatnyi 
segéderőt ad az ország, mi pedig egyre több képesités nélkülit 
küldünk be az egyszereplős játék premierjére!" /377/6/ 

"... Van kollégám, aki ól-hal a zenéért. Matematikus. A községi 

zenekarban első hegedűs. Fiatal biológus társam a filmezés meg-

szállottja. Filmes köre komoly szinvonalon készit dokumentum i 

filmeket. Természetvédelemmel többen is foglalkoznak. Mások 
régészkednek, helytörténettel, közlekedési ismeretekkel töltik . 

szabadidejüket. Tagjai kluboknak stb." /130/18/ 

"Bármilyen is lesz majd az uj iskola, a jelenleginél biztosan 

jobb lesz, ha akkori 30 éven aluli tanárok nem fognak panasz-
kodni - mint most mi, nagyon sok azonos koru társammal - hogy 

jó elképzeléseiket a bürokratikus oktatási-nevelési szabályza-
tok miatt nem tudják megvalösitani." /398/13/ 

"Van, aki elvégzi a nyolcadik osztályt, és képtelen értelmesen 

kifejezni magát. Mert arra, ami őt érdekelné, soha nincs idő. 

Valljuk be, ez nem teljesen a tanár hibája. Mert őt hajtja az 

anyag illetve a számonkérés. Azaz amit tőle kérnek számon. Én 

még olyan szakfelfigyelőt nem láttam, olyanról nem hallottam - 
igazgatóról sem nagyon - aki azt kérdezte volna egy tanártól, 

hány percet töltött egy tantárgyon belül neveléssel a témával 

összefüggésben /ez legtöbb un. reál tárgynál lehetetlen_ is/ 

vagy azon kivü.i. Csak azt nézik, hogy a "Szent Tanterv" minden 

egyes témaköre az osztálynaplóban bejegyzett-e, és a már év-

századok öta tanitott szabályt az adott örán éppen hogyan 

mondta  el  a tanár." /398/3/ 
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"Egyetlen tanár sem ugy indult a pályáján, hogy ezután nem olvas 
sem a szakma, sem a pedagógia irodalmából semmit. Legtöbbjük 
szerette a gyerekeket és a szakmáját is. Most is szereti, de a 

napi robotban nincs ideje - IDEJE! - hogy a tudományokkal lépést 

tartson. Minden percét, gondolatát és tettét programok, előirá-
sok szabályozzák és legtöbbjük géppé válik maga is, ha gépként 

kezelik. Kérlek, ne illesd rossz szóval ezeket az embereket, 

akik a kötelesség rabjaiként örömtelenül örlődnek a gyerek és 

előírások között, örömtelenséget árasztva maguk körül. Sokan 

közülük elégedetlenek önmagukkal." /50/12/ 

"A tanterv formáját ugy módositanám, hogy azok lényegében csak 
kerettervek lennének, amelyekben meghatározzuk az oktatási-neve- 

lési célfeladatokat, de sem maga a konkrét tananyag szövege, 

sem módszere nem kötött." /30/9/ 

"... iskoláink életének elidegenitő, személytelen, technikai, 

mechanikus jellege van, s ezért iskoláinkban a keretek közé 

szorult tanárok és diákok valami kényelmetlenül adminisztrativ, 

jogi viszonyban küszködnek egymással. Ez a rideg viszony ember-

teleniti el a tanár és a tanuló, az igazgató és testülete, a 

társadalom és az iskola /tegyük hozzál, a civilizáció és a kul-

tura egymásközti viszonyát. A hivatalos utasitások, a készen 

adott keretek, a számszerű értékelések, az előirt módszerek és 

a tárgyak kapcsoltsága: mindez a kényszer keserű érzetét kelti 

az emberben." /31/8/ 

"Allitom, hogy iskoláinkat, azok negatív, vagy pozitiv hírét, 

nem a külső körülményei, épületrendszere, felszerelése, hanem 

a bennük tanitó nevelők összessége határozza meg. Ezért, a 

jövő iskolájában is leglényegesebb: a nevelőtestület kialaki- 

tása." 	/57/2/ 	'.. 
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"... az igazgatót  valóban  a nevelőtestület választja majd. Nem 

ügyes gazdasági ügyintézőt, nem a szaktárgy zsenijét, nem szó-

noki tehetséggel megáldott ügyes politikust /bár jő, ha mind-

ezekben is jártas/, hanem elsősorban emberi problémákra érzé-

keny, jöszemii, rátermett pedagógust. Olyan embert, aki örülni 

tud a legkisebb sikernek is, és éppen ezért keresi, felfedezi, 

közkinccsé teszi a jelentéktelennek látszó apró eredményeket 

is,  mert tudja, hogy ez szüli az ujabb ötleteket, ez adja az 

erőt a kudarcok leküzdéséhez. Az egészséges törekvést féltékeny 

hallgatással elsorvasztó igazgatók réme a multé." /152/7/ 

"- Továbbképzés. 

- Ezt most a régen felügyelőknek nevezettek végzik. Mindig az 

uj, a másképpen, jobban, a hogyan a vesszőparipájuk. Igaz, 

felügyelő csak az lehet, aki ujat alkot. Kreativ pedagógusokból, 

un. tudós nevelőkből áll a továbbképzési téstület. Legfőképpen 

a gyakorlati, módszertani kérdésekkel foglalkoznak. Elméleti 

kérdésekhez renc lkezésiinkre állnak a legkiválóbb szakkönyvek. 

Minden nevelő az önképzést elsődleges feladatai közé sorolja." 

/130/12/ 

"Mindezek mellett korszerit és rugalmas pedagógustovábbképző 

rendszert kell létrehoznunk hasonlóan a mérnök, orvos tovább-

képző rendszerhezjmelynek keretében 5 évenként lehetőség 

nyilik az uj nevelési és tantárgymetodikai ismeretek intézmé-

nyes keretek közötti elsajátitásához, a hagyományos önképzés 

mellett." /357/9/ 

"Egy bizonyos, hogy a két /köznevelési és iskola/ rendszer kö- 

zött munkamegosztásnak kell kialakulni, amely ma leginkább a 

közművelődési hálózattal való együttműködésben mutatja meg az 

értékeket és a távlatot. 

Tartalmi és szerkezeti koordináció alakul majd ki, főleg a 

közművelődési rendszerrel, amely felerősiti az iskola kultur-

politikai szerepét." /377/9/ 	. 
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"Régtől problémának tartom, hogy az iskolai tanév-előkészítés, 

tanév-inditás csak oktatási berkekben történik. Pedig ilyenkor 

nemcsak az iskolák igazgatóinak, felügyelőinek kellene a követ-

kező tanév nevelési és oktatási feladatait megjelölni, hanem a 

közművelődés illetékeseinek is. Természetesen ehhez komplex 

tervek, nem egymás mellett futó, Asetleges együttműködések, 

hanem jól megtervezett és megszervezett mechanizmusok kellenek." 
/370/1/ 

"A város közművelődési intézményei által biztositható lehetősé-

gekből egy "ajánlás" készült, melyet a tanév vége előtt már a 

közoktatási"intézmények illetékesei kezébe adtunk." /370/12/ 

"Egy másik iskolánk 2 napközis csoportja a művelődési központba 

"szorult". Népművelőink azonnal jelentkeztek a foglalkozások 

tartására, eszközeik rendelkezésre bocsátásával. Sajnos ez eset-

ben a nevelők érdektelenségén megtört a kinálkozó ragyogó alkalom.". 

/370/21/ 

"A továbbképzés és kisérletek terén is szükséges a szervesebb 

együttmüködés a közoktatás szakembereivel. Azoknak a községi 

pedagógus kollégáknak, akik művelődési otthon igazgatók is egy-

ben, a pedagógustovábbképzés keretén belül célszerfa volna köz-

művelődési továbbképzést is biztositani. Részben az évi tovább-

képzési napokon, részben pedig közművelődési komplex gyakorlati 
szeminárium /2 éves/ formájában. Ugyancsak közösen volna cél-

szeri megszervezni a szakági továbbképzéseket." /370/25/ 

"Lesz olyan eset, amikor egy ipari vagy mezőgazdasági üzem 

létesit iskolát, s a tanulókat a tanulás mellett saját üzemében 
foglalkoztatja. Lesz, amikor egy üzem kihelyez egy részleget 
egy iskolába, ahol a tanulók végzik a termelési folyamat vala-

mely szakaszát. Lesz, ahol az iskola létesit mihelyt, ahol egyes 

üzemek, vállalatok megrendelésére termel. Előfordulhat az is, 

hogy egy-egy városban központi iskolai üzem létesül, ahol több 

iskola tanulói kapcsolódnak be valamely üzem munkájába." 

/329/4/ 
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"Itt van például az év első taggyűlése. 

A vita akkor válik keménnyé, amikor a gyakorlati munka és annak 
anyagi vonatkozásai kerülnek napirendre. Milyen munkákat kapnak. 

ebben az évben, melyek vannak lekötve, milyeneket lehet szer- 

vezni, min lehet változtatni még. A gyár igazgató tanácsának 

egy tagja részt vesz a vitán, az ő feladata koordinálni a gye-

rekek elképzeléseit, és a gyárét." /182/12/ 

"Az iskola és a bázis vállalat'ideális kapcsolatának feltétele: 

az iskolának és a bázisvállalatnak egységes nevelési közgondol-

kodást kell kialakitani." /394/5/ 

"Az iskolai uttörő és a vállalati KISZ-szervezetek vállalások-

kal, értelmes közös tevékenységgel kapcsolódhatnak egymáshoz. 

Cél az életpálya, és a szakmák megismerése." /394/8/ 

"Utoljára hagytam,'a család és az iskola kapcsolatát, pedig án 

ezt a kapcsolatot olyan lényegesnek tartom, hogy nélküle a leg-' 

ideálisabb iskolakombinát sem érhet el komoly eredményeket,... 

Az iskola munkatervét nemcsak a tantestület, a tanulók, az 

iskolában kapcsolatos üzemek de a szülők is ismerik már szep- 

temberben. Észrevételeikkel, javaslataikkal, munkafelajánlásaik-

kal módositják is ezt a tervet." /57/18/ 

"A korszerű oktatáshoz, a korszerű oktatástechnikát párositva 

uj szakembereket kell képezni és az oktatási intézményekbe be- 

állitani.'Szervezési, igazgatási szakembereket, főállásu könyv-

tárosokat, ifjusági vezetőket /ezek már jelenleg is több isko-

lánkban sikeresen tevékenykednek/, pedagógiai gondozó segéderő-

ket, technikusokat, laboránsokat, függetlenitett iskolaorvost 

és főállásu pszichológust stb." /357/5/ 

"Az is -előfordulhat, hogy egy tevékenységi területen kisebb-

-nagyobb gyerekek együtt dolgoznak. Tudod, milyen kiaknázatlan' 

nevelési lehetőség rejlik egy ilyen együttesben? 

- Igen, a kistanitók kedvesen és eredményesen dolgoznak. Néha 

én is hagyom őket ügyeskedni." /50/20/ 
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"Érdekes elgondolni, hogy ebben 'az iskolában, nem kötelező 

érvényű a 40-45 perces tanitási óra. Lesz, amikor egy-egy meg-

figyelés, kisérlet, még a legkisebbeknél is, 50-60 percet igé-

nyel, mig esetleg, az "a", "á" betű gyakorláshoz 15-20 perc is 

elegendő. De megváltozik a házi feladat szerepe, jelentősége 

is. Legtöbbször önkéntességi alapon, a tanult anyag önálló ki-

egészitését, más oldalról történő megvilágitását jelenti /'főleg 

a' felsőbb osztályokban/. Mivel nem osztályozunk, a szülők, gye- 

rekek között sem éleződik ki a helyzet egy-egy rossz jegy miatt." 

/57/14/ 	' 

"Száműzzük a gépies reprodukciót, s a módszerkombinációk alkal-

mazásával az előrehaladás tempójában való részvétel alapján 

alakitjuk-változtatjuk 'az osztályközösség munkacsoportjait; 

nem pedig szociális rétegződés, padsorok, önkéntesség, vagy más, 

ma gyakran látható esetlegesség szerint. /Ez előkészitheti egy 

korszerűbb osztálytagozódási iskólaszerkezet kialakitásának ' ' 

munkálátait is./" /377/8/ 	' 

"Hangsulyozott szereget kapnak a gyermekek alkotó tevékenységét 

formáló foglalkozások, a dramatizált játékok, sportversenyek, 

studiómunkák, zenekari hangversenyek, utazások és mindaz ami 

manapság csak az év néhány napjának privilégiuma." '/410/18/ 

"A jövő iskoláját szoros kapcsok fűzik a helység üzemeihez, szö-

vetkezeteihez, intézményeihez. Valöszinü lesz olyannevelő, aki 

majd a társadalmi kapcsolatok szervezéséért felel." /55/11/ 

"Aki  egyszer pedagógúsképesitést'szerzett, nincs egy életre az 

osztálymunkára ítélve, egy-másfél évtized után, továbbtanulás 

vagy kutatómunka eredményeivel gazdagodva kamatoztathatja tudá-

sát és tapasztalatait az iskolai munka valamely szakterületén. 

A végzett pedagógus munkaköre is változik, nem ugyanazt a munkát 

végzi évtizedeken át, de a munkakörök változásával is megmarad 

a kapcsolata az iskolával, növendékeivel, s nem hagyja el a 

pedagógus pályát." /329/6/ 	 ' 
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"... a tanári fokozatok nem minőségi különbséget jelentenek, 

hanem másfajta oktatói tevékenységet: 

- az. ..Atanár az azonos koru, de különböző képességei gyerekek- . 

nek, akár több száznak is az eszközök.segitségével közvetiti 

az ismereteket, 

- áB . 'tanár ugyan ezeknek a gyerekeknek kiscsoportjaival a 

gyakorlás észalkalmazás terén tevékenykedik /ugy is mondhatnánk, 

hogy tanitási időben közösen "megtanulják" az anyagot/, 

- a C...tanár.arra készült fel, hogy az ismeretkörében lemaradó 

gyerekeket segitse a korrepetáló központban olyan intenziv mód-

szerekkel, hogy azokmielőbb utólérjék társaikat, miközben a 

többi ismeretkörben, a szinteket elérve, azokkal együtt haladnak, 

- 'a ..D`_tánár:az ismeretkörben az átlagosnál többet tudó, tehet-

séges gyerekekkel foglalkozik, akik csak meghatározott öraszém-

ban és csak az adott ismeretkörben vannak együtt kiemelkedően 

tehetséges társaikkal, egyébként évfolyamtársaikkal'haladnak. 

/Ez a 'forma tulajdonképpen a mai szakkör, egyetemi előkés 'zitő 

stb. tantervbe épitett változata./" ./422/8/ 

"A jövő iskolájában jellemző lesz a tanári csoport /team/. Itt 

nem a mai munkaközösségi formára gondolok, hanem olyan állan-

dóan együtt dolgozó szakember-csoportra, akik a nevelés és 

oktatás feladatait állandóan együttműködve tervezik, szervezik, 

teijesitik és értékelik." /280/6/ 

"Az adott anyag kibontásának, tulajdonképpeni elsajátitásának 

módját bármi meghatározhatja. Egy jelenség, a gyermek vagy a 

tanár. Lényeg a gyermek alkotókészségének, gondolkodásának ki-

bontása. Döntő, hogy az adott;helyzetben a tanár elfogadja a 

gyerekek által helyesen alkalmazott spontán változtatásokat, 

hisz ez a változás magával hozza az anyagrész mélyebb, alkotóbb 

megértését. A tanulás komplex módon történik. Elmosódnak az órák 
között a' határok, s menetüket elsősorban a spontaneitás, a ta-

nulók érdeklődését legjobban kiaknázó témák határozzák meg." 

/410/19/. 
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"A pedagógus a "háttérből" irányit, előkészít /mondhatnám, hogy 

munkája dandárját a foglalkozások előtt és nem alatt végzi ell/, 

a feldolgozás a tanuló féladata, amelynek eredménye kiselőadás, 

rajz, makett, modell, dioráma, kisérlet stb. A pedagógus szikség 

esetén kiegészit, tanácsot ad,`összefoglal, közösen értékel, uj 

"kutatási irányokat ad"." /30/11/ 

"De felbomlik a fegyelem, nem lehet tanitani. - Tanitani nem, 

:dé én nevelni akarok. Nevetéssel,• sőt röhögéssel, még üvöltő 

diadalorditással is. Zavarom a többi osztályt? Ott elmosolyod-

nak akkor, és azt gondolják, hogy ni, hogy örülnek, biztosan 

rájöttek valamire. Aztán meg csönd következik, ellenőrizzük a 

friss felismerések helyességét." /50/8/ 

"A jelszó többé ne "ábrázoljuk, rajzoljátok, irjátok le" legyen, 

hanem a "képzeljétek el", "mi lenne ha" "mit gondolsz" "hogy 

szeretnéd, hadd lássam" szemlélet uralkodjon, természetesen nem 

a valóságábrázolás kikapcsolásával elérve ezt a fokot." /10/7/ 

... a pedagógus munkájának és személyiségének dialektikus 

kapcsolata lesz a vizsgálat tárgya a kreativitásra épülő isko-

lai modell működésének folyamán. 

Milyen  a  kreativ pedagógus, hogyan alakul az iskolai munkát 

alapvetően meghatározó tanár-diák viszony, milyen szerepet fog-

lal el a pedagógus a kreativ megismerés folyamatában?" /404/4/ 

"A tanár egyenrangu társként él a gyerekek között. Nemcsak ő 

értékelheti a diák munkáját, hanem a diák is az övét. Egymás 

és főképp a közösség véleményét kölcsönösen figyelembe véve 

alakitják önmagukat, s a közösséget a teljesebb ember kialaki- 
• tósa érdekében." /410/8/ 

"Milyenné formálódik tanár és diák uj-szellemiségű viszonya? 
Milyenné formálódik maga a nevelő, mint kulcsfontosságu .tényező 

a nevelés mindenkori` folyamatában. Az ember, a nagybetűvel irt 

és tervezett EMBER, mint emberfők sokaságának-formáló, alakitó 

kovácsa a tanitó." /376/3/ 
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a gyakorló pedagógusokban olyan áldozatvállalás, gyermek-

szeretet, "gyermekközpontuság" és igaz emberség, hogy követke-
zetesen energiát, erőt ,  időt nem'kimélve jussanak el'a.gyákor-
latban, a mindennapok munkájában a cél felé . " /407/21/ 

"Nyomós okom van rá, hogy a pedagógus személye, helyesebben:  a 

személyisége foglalkoztasson. Tapasztalatom szerint ez az a 

tényező,  amely - a szülői ház mellett -''a gyermek-személyiségé-

nek alakulásában a legmélyebb nyomot hagyja: viselkedés - és 

gondolkodásmintát nyujt.. 	 . 

Beszélj "érdekes" emberekkel és az emlékeikben nagyszerű peda-

gógusokra bukkansz!" /50/29/ 	 . 

"Ujra lesznek maradandót alkotó pedagögusok, - pedagógus egyéni-

ségek, akik nemzedékeken' éreztetik áldásos müködésüket. 

Hazaszeretetük; internacionalizmusumunkaszeretetükpéldás 

családi életük, megujuló képességük, mélységes természetimáda-
túk, közösségalkotó;készségük megingathatatlan'iránytüvé"válnak. 

igy. nyer apedagógus a többi értelmiséggel azonos elbirálást, 

társadalmi megbecsülést-i"- /3.85/5t 

"A jövő iskolájának irányitó .ja, motorja, lelke a pedagógus. Egy 

ideális ember , . aki magatartásában szocialista, tudása' tekintélyt-

parancsoló." /315/9/ 

"Pedig ez a pálya egyfelől olyan is, mint a szinészé. Pihentnek 

kell lenni,, frissnek kell. lenni, • mindig "késznek" kell lenni. 

Hogy fel kelljen rá nézni. 

Milyen legyen tehát a tanár? '. Felszabadult, öntudatos: Legyen 

benne játékosság, kisérletezőkedv, fantázia.  A:  tanár legyen 

"vagány", fiatal, de legalábbis-fiatalos - széilemileg,' lelkileg. 
Legyen értelmes, udvarias,•türel.mes. Ismernie kell a di'vátot, 

a diákos frazeológiát. Főleg pedig az alkalmazott pedagógiát, 

pszichológiát. Szeresse, amit csinál. Higgyen benne: összegezve: a 

"fiatalság",a legjobb mód és. alkalom, hogy a fiatalokkal megtalál-

juk a közös hangot." /157/7/ 
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"... 

 

ugy hiszem,  külön-külön minden tanárnak két alapvető prog-

ramot kell /kellene/ teljesiteni. Annak megfelelni. Az egyik: 

egy "minimális program" - ez  alapvető emberi, erkölcsi normák 

teljesitését jelenti /pl. .egyenesség, következetesség, igazság-

szeretet/. A másik: a "maximális program". Ez magas mércét tüz 

ki. Pl. a  pedagógiai  műveltség állandó fejlesztését, a legujabb 

eredmények ismeretét, kisérletező kedvet, ujitást a szaktárgyon 

belül, de önmagán belül is." /157/20/ 

"Az embert, az alkotó pedagógust.-.miért fognánk,fel, mint egye-

düli változatlant -.a változó tényezők hierarchiájában?" 

/376/11/ 

" . mindenekelőtt az embert, a nevelőt kell alkalmassá tenni 

arra, hogy igényelje, akarja és szivvel, lélekkel . csinálja az 

ujat még akkor is, ha az látszólag még csak biztató kisérletnek 

tűnik." /367/9/ 	. 

"Ami a közeljövő iskolájának képét illeti, a lényeg szerintem 

sem abban van, hogy milyen anyagi feltételek között alakul ki, 

hanem abban, hogy a pedagógusok ;  mennyire vállalják az ujjal 

járó nehézségeket, a szemléletváltozást." /212/10/ 

"Igen megtisztelő, hogy tevőlegesen hozzájárulhatunk az.uj 

kimunkálásához, véleményt formálhatunk a tervekről - vagy mint. 

most - kifejthetjük nézeteinket. De milyen nehéz a mindennapi 

munkában megállni: a helyünket! Mert ugyan jól tudjuk, mit nem 

lehet ugy csinálni, mint a tanitásközpontu, a tekintélyelvü 

alapokon nyugvóiskolában, de a nevelőiskola, a demokráciát 

meghonositö iskola igényeinek minden igyekezetünk ellenére 

sem tudunk megnyugtatóan. megfelelni. A gyakorló pedagógusnak 

a jövő iskolájára vonatkozó elképzeléseit ezért, ugy hiszem 

voltaképpen személyes.érdekeltség, a sikeresebb munkavégzésre 

törekvés inspirálja." /256/2/ 
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"S' ha az elmondottak egy kicsit tőlem és sok száz'hasonló ta-

nitö, tanár kollégámtól is függnek, - akkor az, amit leirtam - 

már valóbán nem utöpia!" /57/21/ 

"Minden iskola kutatómiihellyé válik, ahol a központi tan- és 

nevelési terv végrehajtása mellett óvatosan, de szivósan egy-két 

sajátos irányban kisérletek is folynak." /292/11/ 



- 130- 

Vizsgálati eszköz  

Kategóriák  

I/A. Pedagógus helyzetkép  

1. A pedagógusok anyagi helyzete, fizetésük 

2. A pedagóguspálya elnőiesedése 

3. A másodállás vállalásának kényszeréből fakadó tulterhelés 

4. A pálya elhagyása 

5. A pálya erkölcsi megbecsültsége 

6. Létszámhiány, képesités nélküliek a pályán 

7. Az iskolák közötti különbségek hatása 

I/B. . Pedagógus az iskolában  

1. Munkaidő, óraszám 

2. Az egy pedagógusra jutó tanulólétszám 

3. Munkaköri kötelezettségek: tanórán kivtili megbizatások, 

társadalmi és különmunkák 

4. Járulékos tevékenységek: felkészülés a tanórára - adminisztráció 

5. A tanterv, tananyag, tankönyv szerepe a tanár munkájában 

6. Tanügyi előirások: központi - helyi 

7. Az igazgató személye és az iskolavezetés stilusa 

8. A tantestület 

9. A szakfelügyelet tevékenysége 
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I/C. Pedagógusképzés  

1. Felvételi és kibocsátási keretszám  

2. A kiválasztás követelményei, felvételi rendszer  

3. A képzés tartalma: szakmai - pedagógiai  

4. Továbbképzés  

II/A. Az oktató-nevelő munka társadalmiasitása:. különböző intéz-

mények,,szervezetek és csoportok bekapcsolódása a nevelésbe  

1. Müvelődési otthon, közművelődési hálózat  

2. Muzeum  

3. Könyvtár  

4. Sportkörök  

5. Tömegkommunikációs eszközök  

6. Munkahelyek  

7. Család, szülők  

8. Egyéb fel nem sorolt intézmények és szervezetek  

LI/B. Az iskolán belűli feladatok megosztása 
I II-i~ 	 `.111 

1. Orvos  

2. Pszichológus  

3. Különböző szakemberek /technikusok, laboránsok és a központi  

taneszköz ellátás/  

4. Tanárjelöltek, nyugdijas pedagógusok, más intézmények peda-

gógusai  

5. A tanulók bevonása: egyénileg és az ifjusági szervezetek utján  

6. Adminisztrativ ügyintézők  

7. Az uj tevékenységi és szervezeti formák következményei:  
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a/ a tanárok /másfajta, az eddigiektől eltérő, vagy további/ 

szakosodása 

b/ a tanárok együttmüködése 

c/ nem meghatározott 

II/C.•.A.pedagógus személyével kapcsolatban,. igényelt változások  

1. A tanitási mödszerek változása 

2. Tanár - diák viszony 

3. A pedagögus személyisége 	. 

4. A pedagógusok viszonya a köznevelési rendszer változásaihoz 

III. Az iskola Ópülete 	 . 

1. A lakóhely kulturcentruma, nevelési központja 

2. A változó, kialakulóban  lévő uj tevékenységi formáknak, kor-

szerü módszereknek megfelelő külső és belső térelrendezés 

3. • Az iskola felszereltsége 

4. Az épület esztétikuma, otthonosság 
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1. s z..,  _. .táb lá z at  

Pedagógus ,létszám alakulása, I.  

Év 
Általános iskolák 

óvodák' tanitói 	tanári.  
képe.si.t.ésü 

iszép-  
iskolák  

Szakmunkásképzés  
Elméleti 	Nevelők 
tanesők  

Szak-  
oktatók  

1960 8 538 33 289 22 412 8 778 ' 1 582 474 3 472  
1965 10,  319 .30 785  25.714  12 049 2 446 379 4 713  
1970 12 481 28 282 31 639 13 442 3 351 513 4 253  
1971 13 436  27 912 31 967 13 594 3 493 529 4 345  
1972 14, 846 27 607 32 787 13 687 3 772 602 4 369  
1973 16 452 27 573 33 252 13 689 3 830 613 4 438  
1974 16  410 27 645 34 033 13 749 4 055 655 4 520  
1975 20 512 ,  27 667 34 . 574 14 078 4 172 777 4 531  
1976 22 445 27 8Ó6 35 382 14 454 4 419 815 4 531  

Pedágógus _ létszá'm alakulásá 1I .  

Év  Gyógypedagógiai  intézmények Felsőoktatás  

1960 1 382 5 635  
1965 2 003: . 8 444  
1970 2 647 9 791  
1971 2 807 10 312  
1972 3 033 . 10 778  
1973 	~ '.  . 	3 340  11 264  
1974 3 612 11601  
1975  4 024 12 135  
1976 4 357 12 233  
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2. sz.' táblázat  

Az általános iskolai tanerők képesités szerinti megoszlása 

az..19 7 31:7 4-es _ tanévben 	/ %-ban / 

Tanitói 

42,7 

Közép 	általános 
iskolai iskolai 
tanári. tanári 

oklevéllel rendelkező .tanerők. . 

7,7 
	

41,9  

Pedagógiai 
képesités 
nélktiliek 

5,8 	' 

Szaktanitöi 

3. sz. 'táb'lázat  

Középiskolai tanerők .száma. _á
, 
 pedacf$di:ai:képesitésüket igazoló  

oklevél szerint .az 1974/75-ifis' 'tánévben  /szám szerint/ 

Közép- Általános Műszaki 
Iskola- iskolai iskolai 	tanárképző 
tipus 	tanári tanári 	főisk. 

oklevéllel rendelkező 

Tanitői 

állam-
vizsgával 
még nem 
rendel- 
kező. ... 

Pedagógiai 
oklevéllel 
nem ren-
delkező 

Gimnázium 

Szakközép 
iskola 

Technikum 

6 

4 

226 

372 

7 

306 

321 

31 . 

504 

3 

24 

164 

33 

189 

IMO 

113 

1 674 

4 
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6. sz. . táblazat 

A témák %-os megoszlása az-egyes kategóriákon belül 

A kategória megnevezése 	 táma./.%/ . 

I /A . Pedasaögus helyzetkép . 

1. A pedagögusok anyagi helyzete, fizetésük 	15,95 

2. A pedagóguspálya elnőiesedése 	14,41 

3. A másodállás vállalásának kényszeréből fakadó 

tulterhelés 	 14,07 

4. A pálya elhagyása 	 9,09 

5. A pálya erkölcsi megbecsültsége 	36,36 

6. Létszámhiány, képesités nélküliek a pályán 	8,23 

7. Az iskolák közötti különbségek hatása 	1,89 

I/B. Pedagögus.az  iskolában 

1. Munkaidő, óraszám 	 4,57 

2. Az egy pedagógusra jutó tanulólétszám 	2,10 

3. Munkaköri kötelezettségek: tanórán kívüli 

megbizatások, társadalmi és különmunkák 	. 8,41 

4. Járulékos tevékenységek: felkészülés a 	. 

tanórára - adminisztráció 	 4,94 

5. A tanterv, tananyag, tankönyv szerepe a tanár 

munkájában 	 6,58 

6. Tanügyi előirások: központi, helyi 	18,28 

7. Az igazgató személye és az iskolavezetés 

stilusa 	 30,81 

8. A tantestület 	 18,92 

9. A szakfelügyelet tevékenysége 	5,39 
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/II. folytatás/ 

A kategória megnevezése 
	 téma 1%/ 

I /C. Pedagóguskép_zés  

1. Felvételi és kibocsátási keretszám 	0,48 

2. A kiválasztás követelményei, felvételi rendszer 15,31 
3. A képzés tartalma:' szakmai-pedagógiai 	53,59 

• 4. Továbbképzés 	 30,62 

II_/'A., Az ' oktató-nevelő .munka t'ársadalmias'itása: .. különböző intéz-  

mények',. ., szervezetek és: ..c''s.'o:portok b'ekapcsol'ódása a` 'nevelésbe 

1. Müvelődési otthon, közművelődési hálózat 	27,36 

2. Muzeum 	 1,99 

3. Könyvtár 	 4,98 

4. Sportkörök 	 2,39 

5. Tömegkommunikációs eszközök 	7,56 

6. Munkahelyek 	 26,86 
7. Család, szülők 	 18,41 
8. Egyéb fel nem sorolt intézmények és szervezetek 10,45 

II/B. Az iskolán belüli . feladatok' ,megos'ztá a 

1. Orvos 	 3,36 

2. Pszichológus 	 5,93 

3. Különböző szakemberek /technikusok, laboránsok 

és a központi taneszköz ellátás/ 	9,87 
4. Tanárjelöltek, nyugdijas pedagógusok, más 

intézmény pedagógusai 	 1,50 

5. A tanulók bevonása: egyénileg és az ifjusági 

szervezetek utján 	 18,51 

6. Adminisztrativ ügyintézők 	 4,00 

7. Az uj tevékenységi és szervezeti formák 

következményei: 

a/ a tanárok /másfajta, az eddigiektől eltérő, 
vagy további/ szakosodása 	11,44 

b/ a tanárok együttműködése 	5,43 

c/ nem meghatározott 	 39,96 



-.137- 

/IIT. folytatás/ 

A kategória megnevezése, 	 téma /%/ 

II/C. A.Eedagögus személyével kapcsolatban igényélt változások 

1. A tanitási módszerek változása 	48,55 

2. Tanár - diák viszony 	 6,80 

3. A pedagógus személyisége 	 21,12 

4. A pedagógusok viszonya a köznevelési rendszer 
változásaihoz 	 23,53 

III Al  :iskola épülete 

1. A lakóhely kulturcentruma, nevelési központja 	8,23 

2. A változó, kialakulóban lévő uj tevékenységi 
formáknak, korszerű módszereknek megfelelő 

külső és belső térelrendezés 	44,48 

3. Az iskola felszereltsége 	 25,60 
4. Az épület esztétikuma, otthonosság 	21,69 
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7. ,_sz.' 'táblázat 

A kate•öriák emlitettsé,e az , e 	es fó•lalk'ozás:i so•o_r_t'ok ta• ai'nál 

/a csoporttagok %-ában/ 
... I. 

A kategória megnevezése , 	 Foglalkozási csoport 
pedagógus '• 	'tanügy- 

, 	.. ... .. igaz .ga .tás. 
egyéb 

A pedagógusok anyagi helyzete 48,72 60,00 19,35 
A pedagóguspálya elnőiesedése ' 28,21 10,00 9,68 
A másodállásból fakadö tulterhelés 15,38 -- 3,23 
A pálya elhagyása 23,08 - 	' 6,45 
A pálya erkölcsi megbecsültsége 43,59 40,00 22,58 
Létszámhiány, képesités nélküliek 28,21 30,00 12,90 
Az iskolák közötti különbségek hatása 7,69 -- -- 

Munkaidő, öraszám 35,90 -- 3,23 
Egy pédagógusra jutó tanulólétszám 7,69 10,00 3,23 
Munkaköri kötelezettségek 20,51 10,00 3,23 
Járulékos tevékenységek 25,64 30,00 -- 
A tanterv, tananyag, tankönyv szerepe 
a tanár munkájában 25,64 30,00 16,13 
Tanügyi előirások 35,90 40,00 22,58 
Az igazgató személye és az iskola-
vezetés stilusa 43,59 70,00 16,13 
A tantestület 41,03 20,00 16,13 
A szakfelügyelet tevékenysége 10,26 20,00 3,23 

Felvételi és kibocsátási keretszám 2,56 
A kiválasztás követelményei, 
felvételi rendszer 28,21 30,00 3,23 
A képzés tartalma 41,03 60,00 41,94 
Továbbképzés 25,64 40,00 9,68 

Müvelődési otthon 23,08 30,00 	' 29,03 
Muzeum 2,56 10,00 6,45 
'Könyvtár 5,13 40,00 25,81 
Sportkörök 5,13 10,00. 12,90 
Tömegkommunikációs eszközök 23,08' 30,00 16,13 
Munkahelyek 38,46 40,00 25,81 
Család, szülők 33,33 80,00 19,35 
Egyéb fel nem sorolt intézmények 20,51 30,00 22,58 
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A kategóriák, emiitettsé_ge az egyes foglalkozási csoportok tagjainál  

/a csoporttagok %-ában/ 

A kategória megnevezése Foglalkozási csoport 
pedagógus 	tanügy- 	egyéb 

..... 	.....igazgatás.. 	.. 

Orvos 10,26 20,00 22,58 
Pszicholögus 15,38 30,00 29,03 
Technikusok, laboránsok 28,21 30,00 25,81 
Tanárjelöltek,lriyugdijasok 5,13 20,00 3,23 
A tanulók bevonása 41,03 60,00 29,03 
Adminisztrativ ügyintézők 12,82 10,00 12,90 
A tanárok szakosodása 2. 3,08 60,00 16,13 
A tanárok csoportositásáról nincs 
meghatározott véleménye 76,92 70,00 61,29 

A tanitási módszerek változása 84,62 80,00 90,32 
Tanár-diák viszony 41,03 . 20,00 29,03 
A pedagógus személyisége 56,41 50,00 51,61 
A pedagógus viszonya a köznevelési 
rendszer változásaihoz 66,66 90,00 29,03 

Az iskola épülete mint a lakóhely 
nevelési központja 20,51 40,00 19,35 
A külső és belső térelrendezés 
változásai 58,97 60,00 45,16 
Az iskola felszereltsége 76,92 60,00 41,94 
Az épület esztétikuma 51,28 50,00 25,81 

/II.  folytatás/ 



- 140° 

IRODALOM  

1. ANTAL László 1975. A tartalomelemzés alapjai = Tömeg-

kommunikációs Kutatóközpont Bp. 

2. AREGGER, K.-FLESCHIG, K.H.-FREY, K.-LATTMANN, U.P. 1975. 

Lehrerbildung für die Schuireform /UTB-Taschen-

bücher 437 Verlag P. Baupt Bern/ 

3. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai az 

MSZMP KB 1972. jun. 15-i határozata 1972. 

= Kossuth Könyvkiadó Bp. 

• 4. állásfoglalás a pedagógusokról 1976. = Pedagógusok Lapja, 

32. évf. 19. sz. 1 p. 

5. BAKÁCSI Gézáné 1972. A tanári magatartás tipusai az isko-

lai gyakorlatban = Csongrádm. Müvelődésügyi Szle. 

1971/72. XI. 25-47. 

6. BALÁZS Mihály 1972. A köznevelési rendszer döntő tényezője 

a pedagógus = Társad. Szle. 1972/2. 62-72. 

.7. BALAZ Ondrej 1976. A pedagógus és a társadalom 

Bratislava Slovénské ped. nakl. 

8. BARDI László 1972. Pályakezdő pedagögusok Baranyában Pécs 

9. BÁTHORY Zoltán 1977. Az iskolai infrastruktura fejleszté-

sének kérdései = MTA PKCS dok. 

10. BENCÉDY József 1974. Aktuális oktatáspolitikai kérdések 

= Korunk pedagógusa Orsz. Ped. Tanácskozás 31-34. 

11. BENEDEK Marcell 1917. A középiskolai tanárság helyzete 

= A magyar értelmiség történetéhez Dok. Szoc. 

füzetek 6. 176-188. 

Eredetileg: Huszadik Század 1917. 18. évf. 36. 

188-195. 

12. BERELSON, B. 1954. Content Analysis in Communication 

Research c. munkájáról készitett tömöritett 

összefoglalójának kéziratos forditása 
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13. BUZAS László A nevelő személyiségének lélektani vizsgálata 

= Szeged. én. Közl. a Szegedi F.J. Tudomány-

egyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből 35. sz. 

14. COOMBS, Ph. H. 1975. Mi a nevelésügyi tervezés 

= MTA PKCS Közl. 6. 7-34. 

15. COOMBS, Ph. H. 1971. Az oktatásügy világválsága Bp. 

16. CSALOG Judit 1976. Mit ér az ember? Mit ér a pedagógus? 

= Napjaink 1976/9. 8. 

17. CSOMA Gyula 1975. A "megszüntetve megtartott" iskola 

= Valóság 1975/11. 72-84. 

18. DARINSZKIJ, A.V. 1976. Putyi ulucssényija szisztémü 

poviisényija kvalifikacii pedagogicseszkih 

kadrov Szov.Ped. 1976/8. 9-18. 

19. DURK6 Mátyás: A permanens nevelés = Az alakuló ember 

Szerk. Lux Alfréd Budapest, 1976. Gondolat 

287-321. 

20. DURIC, L. 1973. A pedagógus teljesitőképessége és fáradt-
sága = Tankönyvkiadó 

21. Elgondolások az oktatásfejlesztési hipotézisekre 1969. 

= Munkaerő és Életszinvonal Távlati Tervezési 

Bizottság Oktatás Tervezési Munkacsop. Budapest, 

1969. márt. 

22. ERDEY-GRUZ Tibor 1974. A pedagógus szerepe a tudományos-

technikai forradalom korszakában = Korunk peda-

gögusa 11-31. 

23. FAURE, E. 1972. Tanuljunk meg élni = UNESCO 1972. A biz. 
további tagjai F.Herrera, Abdul-R. Kaddoura, 

H.Lopes, A.V.Petraski, M.Raknema, C.Champion 
Ward. OPKM Bp. 

24. FERGE Zsuzsa 1971. A pedagögusok önértékelése = Valóság 

1971/11. '21-35. 

25. FERGE Zsuzsa /szerk./ 1976. Pedagógusok és tanulók a szak-

munkásképzésben I-II. /Az MTA Szociológiai Kutató 
Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Int. vizsgálata/ 
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26. FERGE Zs..-GAZS6 F.-HABER J.-TANCZOS G.-VARHEGYI Gy. 1972. 

A pedagógusok helyzete és munkája = MTA Szoci-

ológiai Int. kiadv. 

27. F6NAY Tibor 1976. A pedagógus személyisége = A szocialista 

iskola mint nevelési intézmény és fejlesztésének 

távlatai. II•. Nemzetközi Neveléselméleti Munka-

értekezlet 454-462. 

28. FUHRMANN E. 1976. A pedagógus módszertani készségének 

fejlesztése /Zur Entwicklung'des methodischen 

Könnens des Lehrers/ = P'a'dagogik, 1976/2. 

139-150. 

29. GARAMI László 1973. Fiatál diplomások falun I-II. 

Felsőokt. Ped. Kutatóközpont 

30. GEROLD László 1970. Rólunk is vallanak /Adalékok az értel-

miség szóciográfiai-szociológiai vizsgálatához/ 

Symposion könyvek, Ujvidék 

31. HACKER, H. 1974.'Professionalitfa't und Curriculumentwicklung 

Unterrichtwissenschaft 1974/3, 13-21. 

32. HABER Judit 1975: Pályát elhagyó pedagógusok 

Szociológia 1975/4. 553-566. 	• 

33. HORVATH Attila 1973. Hogyan fogadták a pedagógusok az 

állami oktatásról szóló határozatot 
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= Szov jetszka ja' Pedagogika 1976/6. 8-16''p. 

35. HUSEN, Trosten 1972. Iskola az ezredfordulón /Válogatott 

tanulmányok - A ped. időszerei kérdései külföldön/ 

Tankönyvkiadó, Bp. 

36. Az iskola mint munkakörnyezet. Stockholm, 1968. A Királyi 

Központi Oktatásügyi Főigazgatóság Tájékoztatás 

Osztálya OPKM D/19768 	• 
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• 
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46. Korunk pedagógusa 1974. Országos pedagógiai tanácskozás 
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Szle. 1976/7-8. 395-405. 
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Ildikó. Az eredeti cikk megjelent Voproszi 

Filozofii,Moszkva 1974/6. 112-121. 

53. LENGVARY Józsefné 1976. A jövendő iskolájának pedagógusa 

= A szocialista iskola mint nevelési intézmény 

II. Nemzetk. Neveléselméleti Munkaértekezlet 

448-454. 

54. A magyar nevelőkért 1947. = A Magyar Kommunista Párt Peda-

gögus Csoportjának kiadása, Bp. 16 p. 

55. Az MSZMP KB 1972. juniusi oktatáspolitikai dokumentumának 

s az előkészitő munkálatok anyagainak tömöritett, 

tematikus feldolgozása = Fazekas Sándor és mtsai 

MTA PKCS dok. D/2423. 

56. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai 

a távlati műveltség tartalmára és az iskolai 

nevelőtevékenység fejlesztésére. Bp. 1976. 

57. Az MTA elnökségi közoktatási bizottsága 1976. január végi 

nyiregyházi tanácskozása anyagából = Köznevelés 

XXXII/1o. 
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58. MANCHIN Győző 1970. Tartalomelemzés a szociológiában 

/Mödszertani miihelytanulmány/ = MRT Tömeg- 

kommunikációs Rutatóközpont Bp. 

59. MEDVEGY Antal 1969. Gondolatok a pedagógus réteg 

/feladataihoz mért/ társadalmi hatásáról Vas 
megyében = Pedagógiai Irások Szombathely 7-19. 

60. MEDVEGY Antal 1972. Elszürktilésem története 

A ped. időszerit kérdései hazánkban Tankönyvkiadö 

61. MEZEI Gyula 1973. Iskolaszervezettan és miivelődéspolitika 
Tankönyvkiadó 

62. MtSZÁROS István 1968. A magyar nevelés története 1790-1849 

Tankönyvkiadó, Bp. 

63. Mit kiván a magyar tanítóság? 1932. /A "Magyar Tanitó-

egyesületek országos Szövetsége" álláspontja 

a tanítóság erkölcsi és anyagi kivánságaí 

tekintetében. Bp. 24 p. 

64. 'NAGY József VECZKÓ J. 1976. Volt hallgatóink iskolai 

helytállása = Felsőokt. Sz1e. XXV;/1-2. 7-16., 
75-81. 

65. V. NEVELÉSÜGYI Kongresszus 1970 
a/ Beszámoló három megyének a III.sz. bizottság 

téziseihez kapcsolódó munkájáról./összeáll. 
Krajnyák-Somos-Kővári/ 

b/ Budapest Főváros Oktatási Tanácsának ajánlásai 

Kongresszusi Hiradó 5. 

c/ ,A pedagógus, hivatás és továbbképzés 
Pedag§gusok'Szakszervezete Utmutató 4. 

66. Az oktatás fejlődése az 1950-1970. években. 1968. /Munkaerő 
és Életszinvonal Biz. 1968. május. összeáll.: 
dr. Barna Gyuláné, Cravero Rőbert - sokszorositott/ 

67. A pedagógusok helyzete, intézkedési.jávaslatok. 1977. 
/Tervezet, munkaanyag. összeáll.: Genzwein, 
Ferenc OM/ 
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68. PEDAGŐGUSOK Szakszervezete Közp. Vez. Munkaügyi és Szoc. 

Oszt. 1970. Jelentés a VIII. kongr. határoza-
tainak végrehajtásáról, Élet és munkakörülmények 

69. PÉTER Ernő 1974. A szocialista közoktatásért. Táncsics 
Kiadó. 

70. POLSAKIEWICZ, H.: 1976. Ezer nevelési tanácsadó tanár. 
= Köznevelés 1976/35. 11-12. 

71. P6SA Zsolt 1976. A kommunista és munkáspártok oktatás-

politikai irányvonala az európai szocialista 

országokban. MTA PKCS dok. 

72. PROKOFJEV, M. 1970. Az általánosan képző iskola a fejlődés 

uj szakaszában. = Kommuniszt 1970/14. 86-98 p. 

/In: Az oktatásügyi... 1971./ 

73. RADI Péter 1976. A pedagógus társadalmi státusza és a 
szocialista nevelés. Társadalmi Szemle 1976/12. 

75-84. 

74. SANTHA Pál 1976. Az iskola és a művelődési otthon együtt-
mükődése. Akad. K. Bp. 

75. SIMON Gyula: A hazai iskolarendszerhez tartozó  iskolatipu-
sok  funkcióinak, szervezetének alakulása 1945-től 

= MTA PKCS D/2192. 

76. SOMOGYI Béla: A néptanítók és a szociáldemokrácia /A magyar 
értelmiség történetéhez. Dok. Szocg. füzetek 6. 

171-176. old. 

77. SUTT Sándor 1969. Az 1918-19-es forradalmakat megelőző 

pedagógus mozgalmak néhány kérdéséről 

= MSZMP Hajdu-Bihar megyei Bizottsága Okt.Ig. 

jubileumi tud. ülésszaka. Debrecen. 164-171. old. 

78. Szemelvények a pedagógusok munkaköri kötelezettségeinek 

kidolgozásához. 1975. = Pedagógusok Szakszerve-

zete KV. Munkaügyi és Szociális Osztálya. 

79. A szocialista tanitómozgalom Magyarországon 1900-1920. 

A Tanácsközt. iskolapolitikája. 1958. Kossuth 

Könyvkiadó, Bp. 1958. Szerk.: Kelen Jolán 232 p. 
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80. A szociológiai felvétel módszerei. 1975. /A tanulmányokat 

válogatta Cseh- Szombathy László, Ferge Zsuzsa, 
ford. Józsa Péter. III. kiad. Közg. és Jogi 

Könyvkiadó Bp. 

81. SZUCS Imre 1976. Á közoktatáspolitikai határozat végre-

hajtásáért. Pártélet 1976/12. 58-61 p. 

82. Tanitók /tanitónők, óvónők/ jogai és kötelességei. 1904. 

/Az érvényben lévő törvények, szabályrendeletek, 
rendeletek, utasitások, elvi jelentőségű határo-

zatok és döntvények alapján - irta dr. Szabó 

Mihály./ Dicsőszentmárton. 

83. Tájékoztató a pedagógusok munkaköri kötelezettségeinek 

kidolgozásában végzett eddigi munkánkról. 1976. 

/Pedagógusok Szakszervezete KV. Munkaügyi és 
Szociális Osztálya./ 

84. T6TH Lajos 1976. A falusi pedagögusok közéleti tevékenysége 

= Pártélet, 1976/6. 65-69 p. 

85. TURCSENKO, V. 1975. A tudományos-technikai forradalom és 

az oktatás forradalma. Kossuth Könyvkiadó 

86. THOMAS, J. 1975. World problems in education. Szabó Márta 

ism. Magyar Pedagógia 1976/3. 305-306. 

87. UNESCO ajánlás 1969. A pedagógusok helyzete. 

Oktatásügyi dolgozók kiskönyvtára 

88. UNGARNÉ Komoly J.-GASPARNÉ Zauner É. 1975. A tanitói pálya-

alkalmasság vizsgálatának lehetőségei. 
/= Tanitóképző Int. Tud. Közl. X. Debrecen 

101-128./ 

89. VAGVÖLGYI András 1970. Fiatal diplomások és a hivatás-

tudattal való azonosulás. Valóság 1970/9. 23-33. 

90. VÉSZI János 1974. Közoktatás és közművelődés. Köznevelés 

= Komárom megyei Müv. Közp. Módszertani Kiadványa 

1974. 10. 
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91. WILMS, G. 1976. K probléme k ucsitelja razvitovo 
szocialiszticseszkovo obsesztva = Szov. Ped. 

1976/5. 123-127. 

92. ZDRAVOMISZLOV, A. 1973. A szociológiai kutatások módszer-

tana. Kossuth K. Bp. 

93. ZRINSZKY László 1976. Az oktatás nevelő hatása = Az alakuló 

emLer. Gondolat Kiadó 

Törvények, . rendeletek, statisztikák 

94. Az oktatási miniszter és a munkaügyi miniszter 203/1975 +  

OM-MüM sz. együttes utasitása a 110/1966. MM 

utasitás módositásáról =Müv. Közi. 1975/15. 

95. Az oktatási miniszter és a munkaügyi miniszter 6/1977. 
/VII.27./ OM-MUM  számu együttes rendelete az 

alsó- és középfoku oktatási intézmények peda-
gögusai és egyéb dolgozói munkabéréről = Magyar 

Közlöny 1977. 58. sz. 1977. jul. 27. 

96. 1976. évi V. törvény a közművelődésről /Magyar Közlöny 

1976. 79. sz./ 906-911. v. Törvény a közművelő-

désről /Közg. és Jogi Könyvk. Bp. 1976./ 

97. 1974. évi 13. sz. törvényerejű rendelet a tanitóképző főis-
kolák létesitéséről /Yüv. Közl. 1974/18./ 

98. 1974. évi 14. sz. tvr. Szombathelyen tanárképző főiskola 

létesitéséről /MÜv. Közi. 1974/17./ 

99. Statisztikai tájékoztató az alsófoku oktatási intézmények 

1973/74. tanévi helyzetéről /MM Statisztikai 

Osztály, Bp. 1974./ 

100. Statisztikai  tájékoztató a középiskolák nappali, esti és 
levelező tagozatainak 1973/74., tanév végi és 

1974/75. tanév eleji helyzetéről /0M-Egyetemi 

Számító Központ Bp., 1975./ 

101. Statisztikai évkönyv 1976. = Központi Statisztikai Hivatal 
1977., Bp. 	. 


