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BEVEZETÉS 

Felszabadulásunk éta lakosságunk minden osztályának ás 

rétegénsk műveltségi színvonala emelkedett, de ez a színvo-

nal növekedés a munkásság szakaal képzettségé ée műveltségi 

szintje terén a legszembetűnőbb. Délieket a felszabadulás 

előtti helyzethez viszonyítva látványos eredmények születtek 

a munkásság műveltségi ée iskolázottsági szintje terén, mé-

gis elmarad a szocialista építőmunka mai követelményeitől 

és a lehetőségektől« 

A tudományoe-tochnlkal forradalom korában a megfelelő 

szintű szakaunkáeutánpétláe objektív szükségszerűség. 

A szocializmus építése megköveteli az állandóan fejlődő 

termelést, amelyre csak szakmailag Jól képzett, szocialis-

ta karakterű szakmunkások képesek. A munkásosztálynak a po-

lltikal* társadalmi és gazdasági életben betöltött ezerepe 

Indokolja* hogy megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a 

szakmunkás utánpótlás kérdését. Ezért érdeklődésre tarthat 

ezámot minden olyan tanulmány, amely ezt a rendkívül szerte-

ágazó kérdéskört vizsgálja valamely aspektusból, elsősor-

ban abból a célból, hogy a tendencia felvázolásával, hely-

zetkép rajzolásával* ok-okozati összefüggések feltárásával 

vagy valamely belső* lényegi kapcsolat vagy kapcsolatrend-

szer feliemerééével hozzájáruljon népgazdaságunk a rendkí-

vül fontoe feladatának megoldásához. 

Amikor értekezésem témájául a szakmunkásképzésben oly 

fontoe szerepet Játezó vállalatok szerepét, illetve a vál-

lalatok és a szakmunkásképző Intézet kapcsolatát választót-
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t*a, elsősorban ez vezérelt, hogy a helyzetkép felvázolá-

séval ée elemzésével,a problémák feltárásával, illetve ja-

vaslatok megtételével - ha szerény mértékben is - de hoz-

zájáruljak a szakmunkásképzés színvonalénak emeléséhez. 
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1. A ^flk^odft^ öggzpfocflyl^g 

Amikor a szakmunkásképzéssel kapcsolatos - rendkívül 

szerteágazó, témáját szálas kárból merítő - irodalmat kí-

vánjuk összefoglalni, fejlődését és jelenlegi helyzetét 

felvázolni, akkor igen nehéz faladatot tüzünk magunk alá. 

Anélkül, hogy a témakörrel kapcsolatos Irodalom értékét 

megkérdőjeleznénk, meg kell állapítani, hogy az Igen sze-

gényes, foghíjas. A szakmunkásképzés Igen bonyolult, nehéz 

ée fontos feladatát ezlnvonalae elméleti és gyakorlatban 

haszonnal forgathatá munkák csak esetenként segítik. Bát-

ran állíthatjuk, hogy a szakképzés áe a navaléoalaólat 

mostohagyerekoként kezeli a szakirodalom a szakmunkáskép-

zést, hisz szinte el lg szól annak gondjairól és sradménye-

lről. /Ez az agyatlan iskolatípus, oktatásügyi kérdés, amely-

ről mindezidáig nem jelent aeg szakirodalmi munka sem./ 

Amikor a szakmunkásképzés felszabadulás utáni irodal-

mát tanulmányozzuk, akkor lagfontoeabb forrásmunkakánt a 

témakörrel kapcsolatos párt- áe kormányhatározatokat, ál-

lásfoglalásokat, különböző tájékoztatókat éa felhívásokat 

kall megjelölnünk. Ezek közül a legfontooabbak, aaslysk 

a szakmunkásképzés fejlődésében meghatározó ezerepet ját-

szottak i 

Az Iskolák államosításéról 1948-ben kiadott törvény 

Az 1948. évi XV. törvény /Xparl tanúié törvény/ 

Az 1961. évi XXX. törvény /Oktatási reforstörvány/ 



AZ MSZMP KB 1963. december 9.-1 határozata 

/A középiskola általánossá tételének perspektivikus 

tervéről/ 

Az MSZMP KB 196S. június Q.-i határozata 

A ezakaunkéekápzáeről szélé 1969. évi V I . törvény 

A 13/1969. /Xlt* 30./ MOH. számú randalat 

/Az 1969. évi VI . törvény végrehajtási utasítása/ 

AZ MSZMP KB 1972. Június 14-15.-1 ölésén az "Állami 

oktatás helyzete ás fsladetei"-rél hozott határozat 

A 2038/1973/X1. 13./ sz. Mt. határozat "A szekounkde-

kápzés korszerűsítésének éa az anyagi ellátás fejlesz-

tésének aeggyorsitásárál, valamint a vállalatok szere-

pének fokozásáról" 

Az MSZMP x. ás XI. kongresszusának a szakmunkáskép-
zésről szálé határozatai* 

Az iparltenuiá képzés fejlődésében nagy szerepet ját-

szott az iskolák állásositáaárál 1948-ban kiadott törvény. 

Eszerint valamennyi iskolát éa kollégiumot az állas vett át 

ás gondoskodott azok fenntartásérdl. Megtörténtek az el-

ső lépések a fajlat«, nagyüzemi tanulóképzés létrahozásá-

ra is. Az első hároméves népgazdasági terv jelentős össze-

get biztosított iparltenuiá intézmények építésére* Csepe-

len megépült az első nagy befogadóképességű - a mai napig 

is az egyik legnevesebb - tanműhellyel ellátott iskola* 

A szocialista szakmunkásképzés kezdetét az 1949. évi 
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XV. «örvénytől szémitJuk. E törvény - többek között - ki-

mondja, Hogy a tanonc helyett a tanuld elnevezd« lép élet-

be /2, 5/1 a tanúiét csak szakmájához tartozó, vagy azzal 

kapeeolatoe munkákkal szabad foglalkoztatni /2l, S/t tes-

ti fenyítésben nem részesíthető) 18 éven alul 24 munkanap 

szabadság Illeti meg /22. 0/« 

Az 1949-as iparitanuld-törvény egyrészt a szakmunkás-

képzés színvonalának emelését kívánta alősegltani, másrészt 

az ipBri át kereskedelmi tanulók védelmét teremtette meg. 

Az lperltanulóképtée szervezetén nem változtatott, da fel-

hatalmazta a Minisztertanácsot a szakmunkásképzés átszer-

vezésére, A Minisztertanács ált a felhatalmazással és 1950-

ben megalakította a Munkaerőtartalékok Hivatalát /MTM/* 

Ezzel indult aag a népgazdasági igényekkel és lehetőségek-

kel összehangolt képzés szervezése éa kiépítése. 

Az 1960-as évek elején ujabb korszak kezdődött a szak-

munkásképzés fejlődésében, A népgazdaság ounkaerőtertaló-

kel kimerültek, a aunkaarőgazdálkodáaban az Intenzív gaz-

dálkodás szükségessége karült előtérbe. Nagy hangsúlyt ka-

pott az a felismerés, hogy a termelés technikai szintjé-

nek emelkedésére, a termelés éa a termelőeszközök növeke-

dés ér a a szakképzett munkaerő - a ezen belül a szakmunkás 

- döntő hatást gyakorol. Emiatt a korábbi mennyiségi növe-

lési elképzelésekkel szemben az élőmunkával valá takaré-

kosság, a minőségi munkaerő képzése és alkalmazása karült 



előtérbe* 

Így született aeg az 1961* évi XXX* törvény, eaely a 

képzés tartalmának korszerűsítésével, a tanulás ée a terme-

lőmunka összekapcsolásával, valamint a képzés kommunista 

nevelőhatéeának fokozásával kapcsolatban tett Intézkedései-

vel ujabb előrelépés kezdetét teremtette meg* 

A továbblépés útját az MSzttP Politikai Bizottságának 

*A középiskola általánossá tételének perspektivikus terve* 

tárgyában 1963* dac* 9-én hozott határozata Jelentette, 

mely kimondja a hagyományos szakmunkásképzés fejlesztésé-

nek szűkeégeeségét ée azt, hogy a képzés 1970-ig nem csök-

kenthető, 

AZ MSZMP Politikai Blzotteégének 1966* Junlua 8.-1 

ülése sok fontoe Intézkedést eredményezett. A határozat meg-

állapítja, hogy a középfokú képzés kiterjesztésének reália 

utja nem egyedül az, hogy minden tanuló középiskolában ta-

nuljon tovább, honéra, hogy az ifJuaég számottevő része 

szakmunkássá váljon* E határozat leszögezi, hogy a Jövőben 

a szakmunkásokat minden szakmában egységesen a szakmunkás-

tanuló-iskola rendezerben kall képezni, továbbá a tananya-

got a képzéel időtartam növelése nélkül fokozatosan kor-

szerűsíteni kall* E határozat nyomán kmrűlt aor a képzés 

színvonalénak emelése érdekében az u.n* emeltszintű /*B* 

tagozat/ bevezetésére, a azzal aegezünt a szakmunkáskép-

zés - továbbtanulás szempontjából1 - *zeákutea* Jeliaga* 

A vas, fa éa a vegyipari szakmákban - ugyancsak a képzés 



színvonalénak eaeléee érdekében - közös alapképzés való-

sult meg. 

Az uj gazdaságirányítási rendezer nagyobb követelmé-

nyeket támasztott a szakmunkások képzett*ágéval szemben* 

Korszerű technológiai Ismeretekkel rendelkező, a bonyolul-

tabb gépeket, berendezéseket kezelni tudé, magasabb szinten 

la sokoldalúan képzett szakmunkásokat kívánt* A nemzetkö-

zi munkamegosztásban velő részvétel megkívánta a korsze-

rűtlen gyártmányok megszűntetését, illetve feloserélését 

a keresletnek megfelelő gyártmányokra* Ezekre a változá-

sokra a szakképzett munkaerőt szélesen alapozó elméleti éa 

gyakorlati képzéssel kellett felkészíteni* 

Ezért került sor a XXX* ötéves terv időszakában a 

szakmunkásképzés korszerűsítési reformterveinek kidolgozá-

sára* Ehhez az 1969« évi VX* törvény áa annak végrehajtá-

si utasítása teremtette aag az alapot* 

E törvény kimondta, hogy 

a*/ a szakmunkásképző iskola a közoktatási rendszer 

szerves része 

b*/ a szakmunkásképzés alapvető kérdéseiben tartalmi 

ée ezervezeti egységnek kall érvényesülnie 

c./ a tanuló az iskolai éa a vállalati /Ozami/ ter-

melőmunka összehangolt folyamatában áa légkö-

rében vélik ezakaunkéeeá 

d./ a szakmunkásnak készülő fiatalokat tanulónak ée 

nem kezdő szakmunkásnak kall tahintani 
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••/ A tanulók gyakorlati oktatásét csak olyan válla-

latnál lohot megszervezni, araolynól aagvannak az 

eredményes szakmai képzőshöz és a növeléshez szük-

séges foltételok, 

A fentiekből edődéen a szakmunkásképzőé korszerűsíté-

sének fő oélkltOzéesl az alábbiakt 

a*/ annyiféle szakmában és olyan szakmai atruk«urában 

kall képezni a szakmunkásokat, araIlyeneket a kü-

lönböző vállalatok összesített igényel megkövetel-

nek 

b./ a fiatal szakéunkáé viszonylag sokoldalúan képzett, 

a rokon ezakaák alapjaiban la Járatos, a szakma 

gyakorlatára elméletileg le klaOvelt legyen, a 

ezáltal gyors reagáld áe átállítási képességgel 

rendelkezzék 

c,/ a szakmák zömében az elvégzett tanulmányok na csak 

a szekaunkésképesltésnek faléljanak aag, hanem 

adjanak lehetőséget a középiskolai végzettség 

/az érettségi/ rövid idő alatti megszerzésére la* 

Az Állami oktatás helyzetéről és faladatainak megha-

tározáséról szélé 1972* Június 14-15,-1 M$ztv> KB-1 hatá-

rozat aagállapltja, hogy 1961-ben az oktatási rendszer 

egészét étfogá reformra került sor, A reform tapasztala-

tait, eredményeit és gondjait a KB elemezte, majd annak 

alapján a Politikai Bizottság korrekciókra hozott határo-

zatot« 



Ez azért vélt szükségessé,aert a szakmunkásképzést az 

1960-as évek elején visszavetette fejlődésében a középfo-

ka ektatés általánossá tételének meghirdetése« A szakmun-

kéeképaő iskolatípus vezette le a demográfiai hullámot, 

8 annak elenére mégsem Jutott elég személyi és tárgyi fej-

lesztés 1965 után sem a szakmunkásképző Iskoláknak« A szak-

munkásképző intézetekben folyó ezekmai képzés Irányítása 

ée ellenőrzése egyrészt a megyei tanácsok, máaréezt a 

Művelődésügyi, a Munkaügyi Mezőgazdaság- éa Élelmezés-

ügyi« valamint a Belkereskedelmi/ Minisztérium feladata* 

6 ezervak gondoskodnak orról, hogy a vállalatok, űzeeek, 

/gazdaságok/ tanműhelyeket, /gyakorlóterületeket/ bocsás-

sanak az iskolák rendelkezésére« 

Határozat született továbbá erről, hogy az alsó- és 

középfokú oktatás tananyagát a 70-as évek második falében 

fokozatosan módosítani kell, illetve ujjal kall felválta-

ni, a az u«n« hagyományos áa emeltszintű oktatást egysége-

síteni kall« A szakmunkásképző intézetekben és a szakközép-

iskolákban folyó képzéa tartalmit ée a létszámokat öaeze 

kall hangolni, e a két iskolatípus-hálózatot egybehangol-

tan kall fejleszteni« Ugyanakkor e fejlesztésnél arra 

kall törekedni, hogy a szakmunkásképzés működési felté-

telei fokozatosan megközelítsék a középiskoláét« 

Az 1972. jun. 14-15«-l párthatározat határozottan 

laezögazl és kimondja, hogy az általános iskolák atilett 

a szakmunkásképzés fejlesztést a legfontosabb oktatás-



- 10 -

politikai kérdés, alval a munkásosztály Jelentős részének 

utánpótlása, a aunka termelékenyeégének növekedése nem kis 

részben ezzel fögg össze« 

Az 1972« Jun. 14-15,-i KB ölés határozataival össze-

függésben a Minisztertanács több Ízben foglalkozott a 

ezekmunkásképzés helyzetével ée fejlesztésének egy-egy fon-

tos kérdésével« Ezek tőrében hozta meg a 2038/1973«/XI,13./ 

az* határozatot *A szakmunkásképzés korszerűsítésének ée 

az anyagi ellétée fejlesztésének meggyorsításáról, vala-

mint a vállalatok ezerepének fokozáséról*« A határozat meg-

hozatalát több körülmény indokolta* Elsősorban az, hogy 

azok a 10 évre előirányzott korszerűsítési ée fejleeztéel 

tervek, amelyek 1970-ben kerültek megfogelmásra, mind az 

állani, mind a vállalati eszközök fokozottabb Igénybevé-

telét indokolják, A határozat ezzel összefüggésben *••« 

megállapítja, hogy a ezakmunkáekápzée szerkezeti, tartal-

mi ée pedagógiai korszerűsítése 1970 óta a kívánatos minő-

ségben és ütőmben haladi a tananyag korszerűsítésétől, a 

megnövekedőit követelményektől azonban az anyagi ellétée 

fejlesztése a számottevő fejlesztés ellenére elmarad. 

Tekintettel arra, hogy a szakmunkás-utánpótlás nevelése 

táreadelml-gazdeeégl előrehaladásunk egyik Igen fontos kér-

dése, a képzé® korszerűsítési folyamatét, ezen bolCl ez 

anyagi ellátás fejlesztését is lehetőség szerint gyorsí-

tani kall ée Jelentősen fokozni kell a vállalatoknak a kép-

zésben betöltött szarepét«* 
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A határosat a feltétalak javítását szolgáló fejlesztés 

meggyorsítása érdekében aláirtai 

a«/ A közép- éa hosezutévu tarvakban a szakmunkáskép-

zés fejlesztéeéra különös figyelmet kall fordítani, 

hogy a lehetséges »értékben meggyorsuljon az intóz-

aény-hélózat korszerűsítése éa fajleeztéee. 

Minden lehetséges eszköz felhasználáséval bizto-

sítani kall, hogy élnél alább megválásuljanak a 

képzéei célkitűzéseknek ée tartalal követelmények-

nek aegfelelő személyi ée tárgyi faltételek, olyan 

szervezésben, hogy 

- ax elsőévesek alapképzését jól felezeralt isko-

lai vagy vállalati tanműhelyben 

- a másodévesek rokon szakmák alapjait la magába 

foglaló kápzását termelő-üzemi gépekkel, beren-

dezésekkel felszerelt üzemi tanműhelyben vagy 

osoportoe oktatási helyeken 

- a harmadévesek speciális képzését az ágazat, il-

letve az üzem sajátosságainak megfelelő munka-

helyeken /brigádokban/ lehessen biztosítani, 

b,/ A vállalati gyakorlati oktatáel helyeknek az is-

kolai hálózattal áa az igényekkel arányos fejlesz-

tése, továbbá a tárgyi faltátalaknak a tantervi 

követelményekkel összehangolt megteremtése érdeké-

ben a képzés fóhetáeégl irányításét ellátó minisz-

tériumoknak ki kall dolgozniuk áa a vállalatok. 
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valamint a magyal tanácsok rendelkezésére kell 

boceétanluk a fejlesztési irányelveket, a tanmű-

helyi ée a csoportos oktatáshoz ezükeéges felsze-

relések normatíváit. 

Az MSzMP X, kongresszusa /1970, novemberében/ le fog-

lalkozott a kőzöktatással, a szakmunkásképzéssel, e megál-

lapította, hogy "Társadalmunk szocialista fejlődésének egyik 

alapkérdése a dolgozók általános műveltségének emelése ée 

szakképzettségének növelése, Oktatéel rendszerűnk magasabb 

színvonalra emelése a társadalom szocialista fejlődésének 

egyik fő követelménye. Ezért szükséges, hogy a párt éa a 

kormányzat vezető szervei vizsgálják mag az állam1 oktatás 

agéez rendszerét, e gondoskodjanak megfelelő irányú tovább-

fejlesztéséről, Ez sokrétű faladat, mely megköveteli ,,, 

a közoktatás, a kommunista szakemberképzés ,«• további tö-

kéletesítését,* A kongresszus ugyanakkor az oktatási rend-

szerrel szemben támasztott követelményt le meghatározta, 

miszerint ez ország száméra jál képzett, kötelességtudó, 

művelt, világnézetileg szilárd, szocialista erkölcsű szak-

embereket kell képezni. 

Az MSzMP XX, kongresszusa /197S. márciusában/ ismétel-

ten foglalkozott az állami oktatáé helyzetével, a szakmun-

kásképzéssel, Tudvalevő, hogy a XI, kongresszus - a X, 

kongresszushoz hasonlóan • ismételten megállapította, hogy 

szocialista céljaink megkívánják a dolgozók műveltségének 

ée szakképzettségének további emelését éa állandó megújí-

tásét, Ugyanakkor konkrétan kimondta, hogy *az előttünk 
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állá óvokben tovább kell fejleszteni élteiében e közoktatást, 

különösen ez általános iskolai ée e szakmunkásképzést áe to-

vábbképzést ,M 

A témakörrel kapcsolatos ezekirodaion áttekintésekor 

megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a Munkaügyi Miniszté-

rium különböző kiadványai, amelyek elsősorban abbéi a cél-

ból készültek, hogy a négy évvel ezelőtt beindult szakmun-

kásképző Iskolai vezetők továbbképzéséhez segédanyagot biz-

tosítsanak, A szocialista szaktnunkáaképzés 25« évfordulója 

alkalmából "25 éves a szakmunkásképzés* c. kiadványt jut-

tatott el az iskolákhoz az osztályfőnökök számára, t munka 

elsősorban történetiségében tárgyalja a szakmunkásképzés 

főbb állomásalt. 

Mag kell jegyeznünk, hogy sok esetben • bár korántsem 

összhangban a téma jelentőségével ée fontosságával - fog-

lalkoznak folyóirataink la /napilapok, hetilapok óe speci-

ális profilú egyéb szaklapok/ a szakmunkásképzés valamely 

széles körben érdeklődésre számottartó kérdésével. Itt 

kell megemlítenünk a Népszabadság "Iskola ás társadalom" 

rovatában megjelenő cikkeit, melyek elsősorban átfogó, te-

rületi differenciáltságot nem mutató kérdéseket választja 

tárgyául. Bár ritkán, da mégis akad néha a szakmunkáskép-

zés téaájóhoz közvetlen, vagy közvetve kapcsolódó kisebb 

lélegzetű tanulmány a Valóságban, a Társadalmi Szemlében, 

• Magyar Tudományben, a Köznevelésben ée a Magyarországban, 
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A fenti folyóiratok közül a vizeséit téaét illető fon-

tossága aiatt feltétlen ki kell emelnünk a Szakeunkásneve-

lést ée a Középfokú Szakoktatást« /Sajnos az utóbbi 1979« 

decemberétől megszűnt«/ Ezek értékelésénél elsősorban 

diaezertécióra témájához jobban kapcsolódó profilú szakaun-

kócnevelósre szorítkozom« 

Örvendetes dolog« hogy e havilap életében /27 éve je-

lent aeg az első ezé»a/ igen pozitív változások következtek 

be« E progresszív változásokat naa csupán a leközölt tanul-

mányok témáinak változása, egészségesebb strukturáje eredmé-

nyezte, hanem igen számottevő a cikkek hasznosságának tar-

talál vonatkozású fejlődése is* Különösen szembetűnő minő-

ségi változás következett be 1971-1972 éta, amely minden va-

lószínűség ezerint a szakmunkásképzésről szóló 1969« évi VX* 

törvény ás az MSzMP Központi Bizottsága 1972« juniuai hatá-

rozatának követkazsánye« 

Nig a Szakmunkáslevélés c* folyóirat 1971-ig túlnyomó-

részt az oktatás korszerűsítésével kapcsolatos almálstl 

ás aódszartanl kérdésekkel foglalkozott, addig napjainkban 

cikkeinek témája közelebb áll a napi, aktuália problémák-

hoz« érdekes mádon disszertációm témájához kapcsolódó tanul-

aányok /mármint a gyakorlati oktatás kérd áss. illetsz is-

kola ás a vállalatok kapoaolata/ évenkénti száma - első-

sorban az elsült 10-ls évben • bár szoaszerlnt kevés, de 

növekvő tendenciát autat* 
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ff aMelri2^* p y ^ t r 

Az értekezés készítése során nehéz alkalmazni a leg-

korszerűbb kutatási módszereket, mert a szakmunkásképzésről 

csak kevés KSH által leközölt idő- áa terülstsoroe - megbíz-

ható adattal rendelkezünk• Ezért a legtöbb statisztikai ada-

tot magam gyűjtöttem össze. Az adatok agy réeze a mintavé-

tel szabályainak megfelelően reprezentatív, «ás része pa-

dig teljeekőrű felmérés eredménye. 

Az értekezés jelentős hányadában a pedagógiai szakiro-

dalomban leginkább elterjedt - megfigyeléseken alapuló -

leíró, aleaző módszert alkalmaztam* 
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A VÁULALATX SZAKMUNKÁSKÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

AZ 1961« évi III. törvény, • pedagógusokkal szómban 

támasztott - lánysgébsn se is érvényes - követelményeket 

ez elábbiek ezerint irta elő» 

•AZ oktatáéi intézményekben olyan megfelelő képesí-

tésű oktató aOködhet, aki világnézeti, erkölcsi, politi-

kai, pedagógiai ás szakmai szempontból agyaránt alkalmas 

arra, hogy az ifjúságot szocialista szellemben nevelje 

áe előkészítse a gyakorlati életre. Az oktatási intéz-

mény oktatóinak kötelességük, hogy szakmai, gyakorlati és 

psdsgóglsl felkészültségük színvonalát állandóan növel-

jék, eszmei-politikai képzettségüket fejlesszék,* 

Nézzük aag a továbbiakban, melyek a szakoktatókkal 

szemben támasztott konkrét kövstslmánysk, elvárások, 

a./ Szakmai felkészültség, iskolai végzettség, szak-

áéi gyakorlat. 

A szakoktatónak kiváló ezekembőrnek kell lennie. 

Ezt jó elméleti felkészültsége, e a szakmában - az affek-

tív termelőmunkában - eltöltött alkotó tevékenysége nyo-

mán kialakult gyakorlati készeága biztosítja. 

b./ Pedagógiai képzettség 

A megszerzett tudást tanulóinak át kall adnia, 

az oktatás folyamatában hasznosítani kall. Ehhez az ösz-



- 17 -

tönöe megérzés nem «lég, feltótlenül tudatosság, egyszóval 

a pedagógiai képzettség eindenképpen szükségéé* Az egyéni 

tudó© azonban aég nem jelent oktatói kvalitást, e ezért nem-

csak ismerni kell • marxi©te pedagógia alapelveit, hanea 

aag le kell tudnia azokat valósítani a mindennapok gyakor-

latában • 

«•/ Hatarialieta világnézeti politikai tájékozottság 

A politikai tevékenység az ólat valamennyi terü-

letét - lgy a pedagógiát la - áthatja, e a szakoktató agy-

ban politikai nevelő le. Politikai, társadalmi kérdések-

ben asm lehat járatlan, hiszen nem kevesebbről van sző, 

mint a - társadalom vezető osztályénak - munkásosztály után-

pótlásénak neveléséről. A felvetődő kérdésére objektív fa-

lalalat csak akkor tud adni, ha világnézete tudományos 

alapon, a marxizmus-leninizmus talajén éli éa ismeretei 

naprakészek* 

d«/ Általános műveltség 

A tanulók ae mér természetesnek veszik azt, hogy 

a szakmai problémákon tul az elméleti ismeretekkel kapcso-

latos ée egyéb aée problémáikkal ia bizalommal fordulhas-

sanak oktatóikhoz* Ahhoz, hogy a kérdésekre jól tudjon vá-

laszolni, éltelénoe műveltséggel is rendelkeznie kell* Az 

általános aűvaltaég aeatlagaa hiánya egyrészt az oktató-

nevelő munka« másrészt a tekintély esökkenéeét vonja ma-

ga után. 
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#•/ Erkölcsi tulajdonságok 

Mivel • ezekoktatának a gyakorlati oktatás mellett 

a fiatalok erkölcsi foreéléea le alapvető feladata, ezért 

elengedhetetlenül fontos, hogy morális szempontból kifogés-

talan megetertéeu legyen ée ezereeee a tenulóifjuságot. 

f./ érdeklődés az uj iránt, permanens tanulás. az 

dnképzée Igénye 

A tudományos-technikai forradalom következtében a 

fejlődés gyorsuld menete társedelmi szükségletté teszi a 

szakképzés, a aüvelée permanensé tételét. Mindinkább el* 

engedhetetlenné vélik a rendszeres ée elkelomezerü, a ké-

pesítő ée nem képesítő jellegű, a kötelező ée önkéntes to-

vábbképzés, Amennyiben a szakoktató fogékony az uj iránt, 

kialakult benne az önképzés igénye, "lépést tud tartani" 

elsősorban a tevékenységéhez kapcsolódé legújabb tudomá-

nyos eredményekkel, egy nagymértékben növelheti az oktatás-

nevelés hatékonyságét ée korszerűségét. 

9./ Előadókéezeég. hibátlan beszéd 

Az oktatásban különösen fontos annak ismerete, 

hogy a hibátlan, magyaros, ezabates beszéd révén a gondo-

latok világősségét, a mondanivaló érzelmi-akarati hatásét 

nagymértékben fokozni lehet. 

A felsorolásból kitűnik, hogy a szakoktatókkal szem-

ben támasztott társadalmi elvárások, követelmények jelen-

tősek. A követelményrendszer egyse eleaei szorosan össze-
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függnek, azok egymástól el nem választhatók. Az egyik erő-

södése e többi összetevőre le kihat áe természetesen ez 

fordítva te igaz. Ez le aláhúzza azt, hogy a követelmények 

mindegyike egyforee Jelentőségű, egyik a másik elé nem he-

lyezhető, attól al naa választható, a azzal szembe nem állít-

ható, A pedagógus képesítés megszerzése tehát éppoly fon-

tos, mint a műszaki vagy politikai képeeitéeé. Ml azt 

valljuk« a nevelést-oktatást-kópzést a szakmai, pedagógi-

ai, politikai, erköleel, emberi szempontból legalkalmasabb, 

olyan szakoktatók végezzék, akik lépést tudnak tartani a 

megnövekedett követelményekkel, 

A szakmunkásképző iskolába járó tanulók a társadalom 

vezető osztályának, a eunkéeoeztálynak tagjai lesznek, e 

ebből eóádifc, hogy ez efajto oktatás-nevelét egyben nagy 

jelentőséggel biró politikai faladat le. Tanulóinkból olyan 

szakmunkásokat kall képeznünk, akik az elsajátított ismere-

teket aktiv módon fel tudják heeznélnl a társadalom ée ön-

maguk hasznára, akik a továbbtanulás-továbbképzés révén 

alkalmazkodni tudnak a változó termelési körülményekhez, 

mert korszerű szakmai ée általános műveltségük, szocialis-

ta erkölcsük és gondolkodásuk ezt lehetővé teszi, olyan 

szakembereket, akik valóban szocialista karakterű szakmun-

kások. Ezek a szakmunkások testesítik meg tehát nevelési 

célunkat« sokoldalú, koamunlata jellemvonásokkal rendelke-

ző, aegemen képzett szakembereket. 
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A követelmények adottak« Kérdés, mennyire tudja a szak-

munkásképzés azokat megvalóéitani« A szakmunkásképzésről 

alkotott 1968« évi VI« törvény megjslenéee, de különösen ez 

MSzMP KB-nek "Az állami oktatáé helyzete ós fejlesztésének 

faladatal*-ról 1972-ben hozott határozata óta a szakmunkás-

képzés személyi /és tárgyi/ feltételei a korábbi évekhez 

viszonyítva jelentós mértékben javultak* A számottevő fej-

lődés ellenére azonban látnunk kell azt le, hogy mo még 

kevés a szakmunkásképzésben tevékenykedő azon szakoktetók 

/főhivatású intézeti ée vállalati szakoktatók, ezakmunkás-

szakoktatók, mesterek/ ezáma, akiknek felkészültsége a kö-

vetelményeknek maradéktalanul magfelel« 

A tanulók gyakorlati képzését agyrészt csoportos ok-

tatás ksrstán bslül intézeti ée vállalati állományú főhiva-

tású szakoktatók végzik, máerészt u«n. "szórvány" /egyedi/ 

oktatási formában biztosítjuk« /A tanulók vállalatoknál, 

üzemeknél szakmunkások, másképp nsvszvs u.n. szakmunkás-

szakoktatók, a magánkisiparban pedig mesterek «illett sa-

játítják el a gyakorlati ismereteket«/ Közismert, hogy e 

esoportos oktatás főként X«-ZX« évfolyamon eredményesebb 

•int s szórvány képzés, ezért arra törekedtünk - és törek-

szünk a lehetőségeken belül a továbbiakban is - hogy ezt 

« oktatási formát tegyük általánossá. Ehhez viszont a 

főhivatású intézeti szakoktatók létszámát növelnünk kel-

lett. 

Iskolánk a azagadl 600. az. Ipari Szakmunkásképző 
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Intézet 23 szakáéban, főként vasipari, kisebb részben épí-

tőipari szakmunkásokat képez. Az 1977/78, évi tanulólétszá-

munk 1388 fő, oktatái létszámunk pedig az alábbit 

50 fő intézeti állományú főhivatású szakoktató 

22 fő vállalati • 

102 fő * " szakmunkás-szakok taté 

összesent 

174 fő 

A főhivatású intézeti szakoktatók több mint 25 %-a 

1974 óta dolgozik intézetünknél. Ettől sz évtől kezdve 

növeltük nagymértékben a csoportos oktatásban részesülő 

tanulók létszámát - a ezórványkápzóe rovására. Az uj szak-

oktatók alkalmazásánál, kinevezésénél messzemenően figye-

lembe vettük az MSZHP KB-nsk a munkásosztály társadalmi 

szerepének fejlesztéséről, helyzetének további javításá-

ról 1974-ben hozott határozatot, moly előírja» 

"A legjobb üzemi dolgozókat, műszaki vezetőket, mű-

vezetőket be kell vonni a szakmunkásképző intézetek tan-

személyzetének körébe, egyidejűleg nagy gondot fordítva 

az ott dolgozó pedagógusi kar színvonalának, összetételé-

nek javítására," 

Gondot fordítottunk arra, hogy kiváló műszaki fel-

készültségű, hosszabb üzaml gyakorlattal randalkaző, 

olyan emberek kerüljenek szakoktatói munkakörbe, akik ele-

get tudnak tenni a velük szemben támasztott * az előzőek-
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ben megfogalmazott - követelményeknek. Iskolánk és a vál-

lalatok közötti jé kapcsolat tstta lehetővé, hogy azokat 

a dolgozókat, akiket alkalmazni kívántunk - a jelenlegi 

szűkös munkaerőhelyzetben is - készségesen rendelkezésűnk-

re bocsátották. Meg kell azonban jegyezni ezt is, hogy az 

oktatói állomány összetételének javítását szolgáié uj fel-

vételek egyrészt a minőségi cserék végett véltek szüksé-

gessé, mivel azok, akik nem tettek eleget a követélmények-

nek, fokozatosan "lemorzsolódtak", S éppen az ő példájuk 

bizonyltjai nagy károkat okozhat, ha aleősorban pedagó-

giailag - da más vonatkozásban la - megalapozatlan a ta-

nulókkal foglalkozó szakoktatók tavékenyeéga. Ahhoz, hogy 

a szakoktatók padagóglal-mOszakl szemlélete e társadalmi 

igényeknek, elvárásoknak megfelelően formálódjon, az leko-

lavazatáe részéről még további erőfeszítésekre van szűk-

ség . Ma •ág nea alággá általános az uj tudományos eredmé-

nyekkel való lépéstartás sem pedagógiai, sem műszaki tárán. 

Ezért jelantőa, hogy szák ok tatóinkkal való asgbsezáláe alap-

ján közösen döntöttünki az 1977/TB-aa tanévtől kezdve min-

denki, legyen az vezető vagy beosztott - aki állani okle-

vélszerző tanulmányokat nem folytat - továbbkápzl magát 

egyéni tanulással, kutatással, vagy más mádon /előadósok 

látogatása, TV, rádió vonatkozó adáeainak figyelemmel ki-

sérése, etb./. 

Nézzük meg a továbbiakban, milyan a gyakorlati okta-

tást végző 
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a,/ főhivatású intézeti szakoktatók 

b,/ • vállalati • 

c,/ szakmunkás-ezekok tatók, taeeterek 

felkészültsége« 
9 0 Csongrád oegya 7 iperi szakmunkásképző intézete közül 

a legnagyobb pedagógusi ás tanulől létszámmal iskolánk 

funkcionál, de országos összehasonlításban is a nagylétszá-

nu szakmunkásképző iskolák közá tartozik. Magyal vonatkozás-

ban - nappali tagozaton - •indán 3, ipari szakaunkás kikép-

zését ni végezzük, a itt tevékenykedik a 140 fős megyei 

oktatói létezési 35 £-e, összesen 50 fő /l. ez, táblázat/. 

Érdemse tehát az 1, ez, táblázat alapján összehason-

lítást tenni intézetünk áe a «agyé többi ipari szakmunkás-

képző intézete között, hogy milyen eltérés mutatkozik a 

főhivatású intézeti szakoktatók pedagógiai végzetteége vo-

natkozásában. 

Magyal vonatkozóéban le kevés, mindössze 19,3 % a 

pedagógiai képesítésű főhivatású intézeti szakoktatók ará-

nya, iskolánk azonban ettől az értőktől la 9,3 %-kal elma-

rad, /A pedagógiai kápeeltésűek kategóriába, felügyeleti 

ezerveink mintegy 1 áve történt állásfoglalása ezerint 

esek azok sorolhatók, akik egyetemeken, főiskolákon, ta-

nítóképzőkben tanári, tanítói vagy aüezaki-ezaktanítói 

oklevelet szereztek,/ Szákoktatóink a pedagógiában, e fő-

kánt a pedagógia gyakorlatában nem járatlanok, bizonylt-

ja azt az la, hogy a Munkaügyi Minisztérium által szerve-
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hogy 6 éven belül s műszaki oktatói - a keres-

kedelmi ée vendéglétéipari Iskolákban a szak-

oktatái - képesítést megszerzi, továbbá 

c«/ azokban a szakmákban, amelyekben az "a* - "b" 

pontok szerinti végzettségűekkel - a Jelent-

kezők hiányában - a szakoktatói álláshelyeket 

nem lehat betölteni, szaksunkáebizonyitvánnyal 

ée legalább 6 éves szakest gyakorlattal rendel-

kező szakembert, ha vállalja, hogy a képzés 

főhatósági felügyeletét ellátá ainiezter által 

meghatározott ezekoktatói tanfolyamot 5 éven 

belül elvégzi« /A szakmunkásképzésről alkotott 

randalat abban az esetben elismeri pedagógiai 

képzettségnek a MŰM* Pedagógiai tanfolyamot./ 

Iskolánk szakoktatálnak képzettségén - főként peda-

gógiai vonalon - feltétlenül Javítani kall* Igazgatótaná-

csunk szakét az adatokat elemezve felsértő, hogy évente 

hány szakoktotó állami oklevélszerző továbbképzését tudja 

biztosítani éa az érdekeltekkel tőrtént megbeszélés után 

elkészítette az 1870-83-ee tanévakra ezálá beiskolázási 

torvot. Arra a következtetésre Jutottunk, hogy egyrészt 

• helyettesítések megszervezésének nehézségei, aáeráezt 

omlett, hogy a műszaki oktatóképző iskolára korlátozott 

számban vesznek fal levelező hallgatókat, évente szakok-

tatóink kb. 10 %-a kapcsolódhat be a továbbképzésbe ás 

szerezhet pedagógiai /oűezakl-azaktanítói/ képesítést« 
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Amennyiben feltételezzük, hogy a jelenlegi oktatói létszám 

a következő évtizedben le közel állandó marad /de várható-

an a főhivatású vállalati ezakoktatók intázati állományba 

történő átvételével la növekedni fog/ a körülbelül 10 %-uk 

kapcsolódik be évente a pedagógiai továbbképzésbe. optimá-

lis esetben is csak az 1990 utáni években érhetjük el, hogy 

valvaennyi intézeti állományú főhivatású szakoktatónk peda-

gógiai képesítéssel rendelkezzen. Éppen ezért nagy jelen-

tőséget kall tulajdonitanunk az Önképzésnek. 

Ugyanakkor magjegyezzük, hogy semmiféle pedagógiai 

végzettségből adódó felkészültséget sem szabad egyszer a 

mindenkorra befej szettnek tekinteni, mert a tudományok -

a ezen belül a pedagógia tudománya la - állandóan változ-

nak, fejlődnek ás ezzel valamennyi pedagógusnak lépést kell 

tartania* Ennek ismeretében szervezünk valamennyi ezekokta-

tónk részére pedagógiai témájú előadásokat, módszertani be-

mutató foglalkozásokat áe tapasztalatcseréket, elősegít-

jük szakoktatóink pedagógiai ismereteinek bővítését az-

által le. hogy szervezzük áe irányítjuk Önképzésüket• Fel-

hívjuk figyelmüket a vonatkozó szakirodalomra, /folyóira-

tok, könyvek, jegyzetek/, ezeket számukra hozzáférhetővé 

tesszük, a tőbb ezeméiy számára la hasznosítható tanulmá-

nyokat padig ismertetjük. E tevékenyeégük hatékonyságának 

növelése érdekében évente kétezer iskolán belül beszámol-

nak újonnan ezerzett ismereteikről. /Itt kívánjuk megje-

gyezni, hogy az az uj kezdeményezés jslenlsgi formájában 

is eredményesnek mutatkozik./ 
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E fejezőt bevezető részében mér utaltunk a ezekokte-

tőink kel SZOBI ben megnyilvánuld ookirányú elvárásokra* 361« 

lehet szakoktetőink felkészültségét. Illetve e munkára va-

ló alkalmasságukat komplexen, a szakoktatók egész személyt« 

aégében kell vizsgálni, mégis éppen módszertani okok ml« 

att tartjuk szükségesnek kiomolni « a az elemzés eorén bi-

zonyos mértékig elkülönülten vizsgálni « a pedagógiai, 11« 

letve polltlkai-ldaológlal felkészülteéget, valamint élta« 

lénos müvaltaégüket« Éppen ezért teljeskörü felmérést vé-

geztünk intézetünk főhlvatéeu szakoktatóinak képzettségé-

ről, E felmérés serén olyan mutatókat Aét«€*rlékat/ hasz-

náltunk, amslyek szubjektív mozzanatokat nem tartalmaznak• 

/Az általános műveltséget az iskolai végzatteéggal helyet-

tesítettük./ 

Felmérésünket a 2« az* táblázatban foglaljuk öeeze* 

A könnyebb értékelhetőség érdekében abezolut számok 

helyett a létszám százalékéval dolgoztunk, A táblázat 

adatai pregnánsan mutatják szakoktató állományunk kápzmtt« 

eége terén magmutatkozó nagy szóródást« A kimutatást ele-

mezve a következő megállapítások tehetők« 

Iskolai végzetteég 

Szakoktatéi állományunk legnagyobb része /76 $fc«a/ 

középfokú végzőtteégü, a ugyanannyi - /12 %/ - a felső-

fokú, mint az alapfokú végzettségű* 

A felsőfokú végzettségűek közült 

Pmdagógiai Főiskolát végzett 2 fő 

"•rxiete-Lenlnlsta Etti Egyetem 

Szakosító Tagozatét 4 fő 



Kimutatás a GüOm az• Ipaxl Szakmunkásképző latózet főhivatású szakok-
tatóinak képzettségéről /1977. IX.15-Í állapot./ 

2. az. táblázat 

Iskolai végzettség 
Pedagó-
giai 
végzett-
sége van 

Műszaki 
végzett-
sége van 

Politikai 
végzett-
sége van 

SiSZBP 
tag 

Hány évet 
dolgozott 
szakmájában 
a szakaun-
kásblzonyit-
vány seg-
szezzése óta 

Hány éve 
foglalkozik 
szakmunkás-
tanulók 
¿jyakoxlati 
oktatáséval 

Felső 
fokú 
/egyetem 
főlsk./ 

Közép-
fokú g. 
techn. 
szakkö-
zép is-
kola 

Szak-
munkás 
képző 
iskola 

vilié 
ált. 

Pedagó-
giai 
végzett-
sége van 

Műszaki 
végzett-
sége van 

Politikai 
végzett-
sége van 

SiSZBP 
tag 

Hány évet 
dolgozott 
szakmájában 
a szakaun-
kásblzonyit-
vány seg-
szezzése óta 

Hány éve 
foglalkozik 
szakmunkás-
tanulók 
¿jyakoxlati 
oktatáséval 

12,0% 76,0% lu,o% 2,CSS 10% 100,0% 40,0% 37,5% 16,4 9,9 



- 30 -

/Az előbbiek mint lekolénk dolgozói, levelező tagozaton sze-
rezték képesítésüket,/ 

AZ alapfokú végzettségöek közül 8 %-ul; jelenleg tovább-

tanul ée 2 éven belOl befejezik tanulmányaikat, a fennmara-

dó 4 % /2 fő/ közül 1 fő továbbtanulás szempontjából túl-

koros, aáelk padig jelenleg nem kiván továbbtanulni. 

Műszaki, ezakaai végzettség 

E téren látszólag kedvező a helyzet, sert valaoennyi 

oktatónk rendelkezik bizonyos kápeeitésosl. Sokkal diffe-

renciáltabb a helyzet azonban azakoktatólnk azakounkáe vég-

zettsége terén, A fentlek szemléltetéeére mutatjuk be a 3, 

ez, táblázatot, 

A 3, ez, táblázat adatait tanulmányozva megállapít-

ható, hogy a különböző iskolai végzettségű szakoktatók 70 %-e 

rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal, A létszám 30 %-a 

azonban * bár technikumi végzettségű - cégié 

bizonyítvány nélkül oktatja a szakmunkáé tanulókat, /Ez a 

helyzet abból adódik, hogy korábban elegendő volt gópiperi 

technikumi végzettség a ezakoktatól teondők ellátásához,/ 

Ha azonban a táblázatból mér ki nom olvaeható, valóságos 

helyzetet nézzük ebből a szempontból, meg kell állapíta-

nunk, hogy eág a 30 Ü-nál le valamivel több a "nem megfe-

lelő- végzőtteégű szakoktatónk, £z pedig abból adódik, 

hogy « szakmunkások egy réeze is objektív okok alatt 

/pl* a tanulólétszám időlegesen coökken, más szakmában pe-

dig nő/, nem a saját szakmáját oktatja* Tehát ezek a azak-
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Főhivatású intézeti állományú szakoktatók műszaki végzettsége 
* 

/1977.IX.Í5-Í állapot/ 

Megnevezés Fő % 

Szakmunkástizonyltvánnyai és VIII• 

ált* iskolai végzettséggel 1 

• > 

2 

Szakmunkásbizonyitvánnyal /szak-

munkásképző Iskolát végzettek/ 5 10 

Középfokú technikumi végzettséggel 

/szakmunkástizonyitvány nélkül/ 15 50 

Középfokú végzettséggel ós 

azakmunkásbizonyítvánnyal 26 56 

Felsőfokú /mérnöki» üzemmérnöki» 

felsőfokú technikumi/ végzettség-

gel és szakmunkásbizonyitvánnyal 1 2 

V 
/ 50 100 
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oktatók az általuk oktatott szakmának caak bizonyos «Ismé-

it ismerik, e emiatt a 11-111• óveo tanulók vállalatnál, 

üzemi körülmények kőzött történő oktatáséra többnyire nem 

alkalmasak* A lantiakból adódó nehézségek kiküszöbölése ér« 

dekában ezek a szakoktatók tanulóink X* évben történő gya-

korlati alapképzésében tevékenykednek, eredményesen• itt 

szeretnénk utalni arra a korábban már említett tényre, hogy 

• kategóriába tartózd szakoktatók önmaguk is érzik a szak« 

ma átfogó ismeretének hiányét, ezért az lekoiavezetéeeel 

történt megbeszélés alapján többen vállalták, hogy ezek« 

munkáébizonyítványt szereznek* Ebben a törekvésükben a 

maximális segítséget megkapják tőlünk* 

Felméréet végeztünk arra vonatkozóan is. hogy tanuló-

inkat milyen hosszú szakmai gyakorlattal rendelkező inté-

zeti főhivatású állományú szakoktatók képezik* Eredményül 

16,4 évet kaptunk* Ez az átlag természetesen nagy szóró« 

dós eredményeként alakult kii a két szélsőséges érték 3, 

illetve 36 év* Általában elmondható, hogy a szakmában ml« 

töltött idő egyértelmű garancia szakmai tudásukról* 

Ugyanakkor azt is magvizagáltuk, hogy hány éve tevé-

kenynek szakoktatóink abban a munkakörben. Az simult évek 

viszonylag nagy oktatói létszám bővítése ellenére az az 

Érték közel 10 évet mutat. 

Politikai végztttság 

Szakoktatóink 40 %«a rendelkezik politikai vágzatt-
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•ággsl. Az összlétszám 2 X«e egyéb pórtiskolát, 8 £«e 

Marxista-leninista Esti Egyetem Altolónoe Tagozatát, 10 

Merxleta-Leninieta Eetl Egyet« Szakosító Tagozatát, 20 %•* 

Marxieta Középiskolát végzett, 

1 téren feladatunk kettöes egyrészt törekednünk kell 

orra, hogy a politikai végzettséggel rendelkezők tovább 

növeljék ismeretüket, ami részben magasabb fokú aarxleta 

képzésben való részvétellel, részben padig önképzéssel 

történjék. Viszonylag nehezebb a helyzetünk azoknál a szak« 

oktatáknál, akik semmilyen aarxleta végzetteággal nem ren-

delkeznek, Az ő tovább fejlődésüknek járható utja elsősor-

ban valamely szervezett képzésben való részvétel, amely 

megalapozza éa lehetővé teszi a későbbi önképzés eredmé-

nyssségét, Takintettel arra, hogy szűk keresztmetszetű a 

aarxleta továbbképzés ée nem is minden szakoktató vállal-

kozik arra, részben felvételükig, részben pedig helyette, 

iskolánk párt, szakszervezeti ás állami vezetése gondosko-

dik ezek politlkal-ideoláglai arculatának formálásáról. 

Rendszeresen szervezünk szabad pártnapot, Író-olvasó ta-

lálkozót, neveláai és oktatói értekezleteken időnként 

megvitatunk l-l aktuális politikai témát, a párt sajtóit 

éa különböző propaganda anyagokat mindönki száméra hozzá-

férhetővé teszünk, etb. 

Szakoktatóink 37,8 X-e tagja az MSzMP-nek. EZ a há-

nyad kb, azonos az egész iskola párttag dolgozóinak róet-
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•Tényével, e kedvező erény pozitívan befolyásolja egéez 
szakoktatái állományunk politikai érdeklődését áe szere-

pst játszik abban, hegy egáezeáges, aktiv politikai lég-

bár alakuljon ki* 

sd b.-c, A főhivatású intézeti állományú szakoktaták mel-

lett jelentős a vállalati állományú főhivatású áe ezak-

munkáe-ezakoktaták, mesterek létszáma is, amint azt a 4. 

ez, táblázat mutatja. 

Az 60 főe intézeti főhivatású szakoktatóhoz viszo-

nyítva ez az érték igen magae. Ugyanakkor figyalamba kall 

venni azt le. hogy az éltelufik oktatott tanulók száma re-

latíve alacsonyabb• Míg agy intézeti szakoktatóra átlago-

san 20,7 tanuló, addig a vállalati oktatókra Aőllalati 

főhivatású szakoktatók, szakmunkás-ezekoktaták, mesterek, 

továbbiakbant vállalati oktatók/ alndőeeza 2,7 tanuló jut, 

6 lényeges fajlagos érték különbségből adódik az a hely-

zet. hogy 50 főhivatású intézeti szakoktaté a teljes ta-

nulólétszám 74,86 %-át oktatja - neveli, addig a vállala-

ti állományú főhivatású szakoktatók /22 fő/ csupán a tanu-

lók 9 %-ét, a a legnagyobb létszámú azakmunkáe-ezakoktató 

kategória /102 fő/ a tanulók 16,14 %-át. Iskolánk mindent 

ssgteez ennek érdekében, hogy a vállalati szakoktatók ál-

nál eredményesebben végezzék munkájukat. Általában elmond-

ató, hogy pedagógiai, szakmai, politikai képzettség vo-

natkozásában a vállalati szakoktatók heterogénebb képet 

•utatnak, a mivel tevékenyeégOket több termelő agyaégnél 
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/61/, sok munkahelyen végzik, összefogásuk Is lényegesen 

nehezebb. Örvendetes viszont, hogy • megesebb szintű kép-

zettséggel rendelkező Intézeti szákokteták • tanulók dön-

tő hányadával /»*«tegy 3/4 ráezáve1/ foglalkoznék. 

Ebben a fejezetben eltekintünk annak a részletes ki-

fejtésétől, hogy iskolánk ait tesz ennek érdekében, hogy 

• vállalati szakoktatók képzettségük vonatkozáséban fel-

zárkózhassanak az intézeti oktatókhoz. Illetve felkészült-

ségük ölnél jobb legyen, mert a következő önálló fejezet-

ben ezt megtesszük. 
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Kimutatás a Csongrád megyei Ipari Szakmunkásképző 
Intézetek "vállalati állományú" szakoktatóiról. 

/1977*IX. 15-1 állapot/ 

¿i. ÍZ:táblázat 

> V 

Fő 

> V 

Ipari SzakmuEH 
kásképző Inté-
zetek összesen 

Onozesenből a 
600. sz. Ip. . 
Szoknunk. Int. 

főhivatású szakoktatók 99 22 

** 'Zakrmnkás - szakokta-
tók, mesterek 266 102 

Összesen 365 124 

^Főhivatuau azakoktatéi a vállalat állományéba tarto-
zik, béxét is onnan kapja. Oktató - 'nevelő unkája soxán kö-
teles az iskola utasításait végxehajtani. Tel jes munkaidejé-
ben a tanulókkal foglalkozik. 

• » 

**Szak:.]unk.us-azaki-írtut -. me ;teri a vállalat állományá-
ba tartozik - illetve önálló kisiparos - munkája sorún /heti 
3 esetleg 4 napon át/ tanulókat gyakorlatra oktat. 

1 
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A SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET É6 A VÁLLALATOK KAPCSOLATRENDSZERE, 

VÁLLALATI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS, 

1* A szakmunkásképző intézet és a vállalatok kapcsolatrend-

szere 

Az elsült több aint három évtizedben a termelőerők fej-

lődése következtében a műszaki-technikai haladás népgazda-

ságunk valamennyi ágában felgyoreult. Társadalmi szükség-

lett 4 vált - különösen az 1960-as évek eleje óta, aláta 

a népgazdaság sunkaerőtertalékal lénysgábsn kimerültek -
• 

hogy a szakaiunkáeképzée az egyik legfőbb termelőerőnek -

a szakmunkásoknak • oktatását-nevelését a korábbinál ma-

gasabb szinten végezze, A szocialista pedagógia le azt 

vallja, hogy a termelőerők fejlődésének, a műszaki-techni-

kai haladás ütemének ée azáltal az anyagi javak termelé-

sének legfőbb tényezője az értéket alkotó, termelő ember, 

• hogy a társadalmi-gazdasági fejlódée jelentős mértékben 

függ a ezskemberfcépzée * a ezen belül - a szakmunkások 

képzettségének színvonalétál, A szakmunkásképzős céljai 

adekvátok a társadalmi Gálokkal, ezeket megvalósítani 

azonban a szakmunkásképző intézet csak sokrétű kapcsola-

tok, kapcsolatrendszerek alapján tudja /5, ez, táblázat/. 

Ebben a kapcsolatrendszerben kiemelkedő jelentősé-

gű a vállalatok, üzemek, szövetkezetek, termelőszövet-

kezetek ás kisiparosok /továbbiakbent vállalatok/ szere-
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1 Szakmunkáské ső Intézet kapcsolatrendszerének sémája 

5»sz. táblásat 

Művelődé3ügyi Munkaügyi 

irinisztézium 
T 

Pártbizottság 

Tanács 

Szakszervezet 

o £ « 
C3 
0 
Q 
1 
I 

szakmunkásképző 
Intézet 

^ 

\ 

Általános Iskolák 

Család 

Csongzád megyei Pályaválasz-
tási Intését 

Csongrád magyal Továbbképzé-
si és Módszertani Intézet 

^éb^/plt társadalmi «ifiira 

Gyámügyi Hatóság 

Gyermek és Ifjúságvédő Intézet 

Hazafias Népfront 

Kisiparosok Országos Szerve-
zetének negyei és városi 
titkársága 

Kisipari Szövetkezetek 
Csongrád megyei szövetsége 

Komaunlsta Ifjúsági Szövetség 

Kollégium 

Középiskolák 

Magyar Honvédelmi Szövetség 

Megyei Diáksport Tanaos 

Párt szerve zet ek/üzeml »vállalat 1/ 

Szakszervezet/üzemi «válla lat 1/ 

Testnevelési és Sporthivatal 

Válla latok, üzemek «a sö vetkőze-
tek. termelőszövetkezetek, 
kisiparosok 
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PS, hiszen tanulóinknak 82,14 %-e - főképp XX-XXI. éves 

korában, agy részük padig aindhároe évfolyamon - válla-

latnál kapja gyakorlati oktatásáti alap, alapszakmai és 

epQclólle képzését, /Az intázotl tanműhelyben alapképzés 

történik,/ 

A ezakaunkáskápzáeről szóló 1968, évi VI. törvény • 

eeellett, hogy végérvényoeon eeghatározta áe biztosítot-

ta a ezekDunkósképzós halyát a közoktatás rendszerében -

tisztázta a vállalatok szakaunkáaképzáeoal kapcsolatos 

faladatalt, aalyak az alábbiakt 

Az lakola bírálja el, hogy a vállalat rendelkezik-o 

•z szt. 11 § /!/ bekezdésében aaghatározott feltételekkel. 

/!/ Ha a 14. § árteleáben a gyakorlati oktatás a 

vállalatnál történik, a vállalat köteles 

a/ • /*/ bekezdés szerint aegfelelő oktatáéi 

/foglalkoztatási/ helyről, ennek felszereléséről áe Özé-

nél tatásérái, 
b/ a tantervi követel»ényeknek nagfelelő »unkák 

biztosításáról, 

c/ a tanulók a randalatban aaghatározott pénz-

beli áa egyéb Juttatásáról, valamint 

/A Szt. 11. 0-ához/ 

19. § 

20. § 
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d/ • képzés személy1 feltételeiről, ennek kereté-

ben az oktatásért felelős ezeaály megbízásáról gondoskod-

ni, továbbá he ezakaánkántl 15 fónál kisebb létezára alatt 

• tanulók gyakorlati oktatása n«a szervezett aádon - szak-

ok taták irányítása mellett - történik, a tanulók gyakorla-

ti oktatására alkalmas szakmunkáét kijelölni áe 

a/ a rendeletben aaghatározott egyéb kötelessé-

geinek eleget tenni. 16. 

/2/ Abban az esetben, ha a vállalatnál az azonos te-

lephelyen /Özemben/ oktatott tanulók látezáaa valamely 

szakmában eléri a 15 főt, ceoportoe gyakorlati oktatásra 

alkalmas munkahelyet, ha pedig a ezakaánkántl tanulólétszám 

e 30 főt éa emellett az öeezlézszá» a 90 főt eléri, vagy 

eeghaledja, Ozeal tanműhelyt - az építőipari szaksában a 

tanterv szerinti tanudvart - kall létrahozni. Csoportos 

oktatási helyet áe tanaOhalyt több vállalat közösen is lé-

tesíthet, illetőleg fenntarthat. 

/3/ A vállalat által megbízott oktatásért felelős eze-

•ály, illetőleg a tenulák gyakorlati oktatására kijelölt 

és a faladattal eegblzott ezekmunkás kötelme ez iskolának 

• tanulók gyakorlati képzésére áe neveláeáre vonatkozó elő-

le. A 80. § /l/ bekezdése az 1/1972 /X. 18/ MOH ezámu 

rendelet 2. § /!/ bekezdése szerint módosított szöveg. 
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tréseit megtartani* Ez a szabály akkor is irányadó, ha a 

vállalat a 17, § fz/ bekezdése alapján a szakoktatók bé-

rezését átvállalja* 17* 

/A/ A vállalat a gyakorlati oktatáé keretében a ta-

nulókra Megállapított termelési tervek teljeeltáeét, il-

letőleg a tanulók által végzett munkát a dolgozókától el-

különítve köteles nyilvántartani, vagy - he az lehetséges -

• munkaviszonyban állá dolgozók ounkáját a tanulókétól el-

különítve elszámolni. He a tanuló gyakorlati oktatása szak-

munkáé mellé beosztva történik, a vállalat a szakmunkáé 

részére külön díjazást köteles biztosítani* Ennek mérté-

ke - a felügyeletára bizott tanulók számától áe évfolya-

mától függően - a szakmunkás alapbére 5-20 %-ig terjedhet* 

A képzés főhatósági felügyeletét ellátó miniszter erre vo-

natkozóan irányelveket le meghatározhat, 

21* § 

/l/ szakmunkásképzés célját ezolgáló vállalati gya-

korlati oktatási létesítményt megszüntetni vagy áthelyez-

ni csak akkor szabad, ha • vállalat az eredetivel azonos 

értékű létesítményt hoz létre, illetőleg, ha a vállalat 

karatéban a gyakorlati oktatás - ezakaunkáeutánpátláei 

szükséglet hiányába* - eegszOnlk, vagy tartósan szünetel* 

17. A 20. § / 3 / bekezdése az 1/1972 /X. 10/ HÜM számú ren-

delőt 2. § A / bekezdése ezerint módosított szöveg. 
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/2/ A vállalat uj űzöm létesítésekor vagy meglévő bő-

vitásékor kőtelee a képzés főhatósági felügyeletét ellátó 

elniszter által meghatározott irányelvek figyel «a bevételé-

vel a 20. § /2/ bekezdés szerinti gyakorlati oktatási léte-

sítményről le gondoskodni. 

/3/ Az /I/-/2/ bekezdésben meghatározott kötelezett-

ség alól - indokolt esstban - a képzés főhatósági felügye-

lstét ellátó miniszter a vállalat felett felOgyeletet gya-

korló miniszter, illetőleg tanácsi vállalat esetében a me-

gyei /fővárosi/begyei városi tanács elnöke Javaslatára 

felmentést adhat. 18. 

A vállalati gyakorlati oktatás megszüntetése 

22. § 
fi/ AZ iskola • tanuló gyakorlati oktatását az adott 

vállalatnál /munkahelyen/ aegszüntetheti áe a gyakorlati 

oktatásra más vállalatot /»unkahalyet/ Jelölhet ki, lllető-

1*9 • gyakorlati oktatás további biztosítása érdekében a 

tanúiét aáa iskolába is áthelyezheti, ha a vállalat fel-

szálltát /17. § A / bekezdés/ ellenére ne« tartja aag a 

18. A 21. § A / bekezdésében a képzéa főhatósági felügye-

letét ellátó miniszter ráezére biztosított Jogkört a 

6/1973 /V. 15/ MŰM •zá«u randalat szerint a aegyei /fővá-

rosi/ tanács gyakorolja. 
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Jogszabályba lsirt kötelezetteágait, nem biztosítja a ta-

nuló szaksai képzéséhez és neveléséhez szükséges feltéte-

leket ée körülményeket, illetve a tanulót nee a tantervi 

követelményeknek megfelelően foglalkoztatja ée ezzel szak-

áéi fejlődését veszélyezteti, vagy ha a tanuló ée vállalat 

között a viszony annyira eegromlott, hogy annak megjaví-

tása nem remélhető, A vállalat megszűnése esetén le köte-

les az iskola a tanuló további gyakorlati oktatáséra oée 

vállalatot kijelölni, 

/2/ AZ /!/ bekezdésben foglaltak esetén a vállalat-

nál folyó gyakorlati oktatóé megszüntetését a tanuló vagy 

törvényes képviselője le kezdeményezheti, 

/3/ Az iskola a tanuló gyakorlati oktatását e válla-

latnál a vállalat kezdeményezésére le aegszüntethetl ée a 

tanulót aée vállalathoz • szükség esetén aée iskolába -

helyezheti ét, he a tanuló a vállalat sérelmére súlyos fe-

gyelmi vétséget követett el ée azt fegyelmi határozatban 

/32, §/ megállapították• 

/4/ A magánmunkáltató kezdemónyezéeére a tanuló gya-

korlati oktatásét aeg kall szüntetni ée a tanulót mée vál-

lalathoz - szükség esetén aée iekolóbe ie - kell áthelyez-

ni, ha a tanuló olyan magatartást tanúéit, amelyre figye-

lemmel a magánmunkáltatótól nem várható el, hogy üzemé-

kor. tovább oktassa, 
/6/ AZ iskolán* az /1/-/4/ bekezdés alapján hozott 

határozata ellen a vállalat - ideértve a magénmunkáltatót 
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U - illetve a tanuló /törvényes képviselője/ 15 napon be-

lül fellebbezéssel élhet ez iskola felügyeleti ezervéhez, 

A tanulófoglalkoztetéei jog eegvonáea 

23, § 

/l/ Ha a vállalat ez erecictényes gyakorlati oktatás-

hoz szükséges feltételeket um tudja biztositani és emiatt 

a képzésre alkalmatlanná válik, vagy s tanulók képzésével 

kapcsolatban ismételten súlyos sulasztést követ el, a te-

nulófoglalkoztatés jogét a vállalattól »«g kall vonni eind-

otídig, «19 O követelmények szerinti kópzée a vállalatnál 

nea biztosítható, 

/7J Végleg neg kall vonni a tanulók foglalkoztatásá-

nak jogát ottól a aagénaunkáltatótól, akit jogerősen olyan 

bűntett Riett Ítéltek el, aaeiy tanuló további oktatására 

oéltetlenné teszi. 

/3/ A vállalattól a tanuló foglalkoztatásénak jogét 

• vállalat felett felügyeletet gyakorló einiezter véledé-

nyének kikérésével a képzée főhatósági felügyeletét ellá-

tó miniszter vonhatja «eg* Tenécsi vállalat, szövetkezet 

ée oegánaunkáitetó eeetáben e jogkör ez iskola, valamint 

• területi érdekvédelmi ezerv meghallgatáséval a tanács 

Végrehajtó bizottsága illétékee - • kápzóe főhatósági fel-

ügyeletét ellátó ainiezter által eeghatérozott - ezakigaz-

öatáei ezervének a hetéekőréba tartozik. 
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/A/ Az /1/-/2/ bekezdés szerinti intézkedéssel érintett 

tanulók gyakorlati oktatásénak mée vállalatnál történő za-

vartalan biztosításáról az iskola köteles gondoskodni. Ha 

padig # tanuló foglalkoztatásának jogát tanácsi vállalattól, 

szövetkezettől, illetve magánmunkáltatótól vonták meg, a ta-

nács végrehajtó bizottságának illótókse alsó fokú szakigaz-

gatási szerve gondoskodik a tanuló további gyakorlati ok-

tatásának biztosításáról. 

Minőezek eredményeként a vállalótöknél történő gyakor-

lati oktatás személyi óe tárgyi feltételei a korábbinál 

jobban fejlődftté* - de nem aindonütt a vállalatok lehető-

ségeinek ée az elvárásoknak aegfelelően. Az HSzMP KB 1972-

ben aegvizsgálta ez állani oktatás helyzetét óe legfonto-

eebb feladatként - az általános iskolák »ellett * a szak-

munkásképzés fejlesztését jelölte meg. 

A határozat leszögezte« "szociáliste társadalmunk fej-

lődés© egyértelműen megköveteli iskolánk szorosabb kapcso-

latát az élettol, a gyakorlattal, a termeléssel. Meg kell 

valósítani az iekola és az élet, az oktatás ée a gyökőr-

lőt, e nevelés ée a terceié© öeezekepceoláeát. A termelés* 

ben helytálló ée helyes teroelási szemlélettel rendelkező 

Ifjúságot kell nevelni iskoláinknak." Ugyanakkor a KB ha-

tározata megállapította azt ie, hogy "Nem jutott elég 

•zemályi ée tárgyi fájlaltáé a ezakmunkáeképzö intézetek 

szénára 1966 után aam, ... keváe a tanaöhely, ... a peda-



94 -

góguo ellátottság lényegesen gyengébb, mint a szakközép-

lekvIákban ét a gimnáziumokban, ... hogy az Űzőnek jelen-

hee a kívánt mértékben veszik ki Mezüket a ezakaunkáa 

tanulók gyakorlati képzéséből*" 

A Minisztertanács - összhangban a KB határozataival 

- többször foglalkozott a szakmunkásképzés helyzetével áe 

fajiosztásának több fontos kérdésével. További impulzust 

adott a szakmunkásképzős fejlődéeének a 2036/1973/X1.13/ 

Mt. ez, határozat, mely "A ezakttunkásképzée korszerűsíté-

sének és Qi anyagi ellátód fejlesztésének meggyorsításéról 

volánint « vállalatok szerepének fokozásáról" intézkedik. 

A határozat megszületés*ét két körülmény indokolta. 

1. A szakmunkásképzésről szóló törvény végrehajtó-
» 

sóként 1970-ben megkezdődött c szakmunkásképzés korezerő-

sítési reformja. Ez többek között előírja, hogy csökkente-

ni kall a szakmák számát, ba kell vezetni a konvertibili-

tást magalapozó alap és alapszakmai képzést. Korszerűsíts, 

ni kell a tananyagot, a múlthoz viszonyítva több gondos-

kodó« történjen a tanulók éltalénoa műveltségének emelé-

sére, a növekvő társadalmi igények klelégitáse végett nö-

velni kall ez oktatás éa a képzés hatékonyságát. 

2. A 10 évre tervezatt korszerűsítési rafora sikeres 

végrehajtásához zind az állaal, mind a vállalati erőfor-

rások fokozott mértékben ozökoégeeok. 

A határozat ezzel összefüggésben megállapítja, hogy» 

•• szakaunkáaképzée szerkezeti, tartalmi éa pedagógiai 
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korszerűsítése 1970 óta a kívánatos minőségben áe Qteaben 

halad. A tananyag korszerűsítésétől. a megnevekedett körül-

ményektől azonban az anyagi ellátás fejlesztése a számot* 

tevő fejlődés ellenére elmarad. Tekintettel arra, hogy a 

szakmunkáé utánpótlás nevelése táreadalml-gazdeeágl előre-

haladásunk egyik igen fontot kérdése, a kápzáe korszerűsí-

tési folyspstdt, ezen belül az anyagi ellátáe fejlesztését 

is lehetőség szerint gyorsítani kall áe jelentősen fokozni 

AZ MSZMP KB 1974. márciusában határozatot hozott a 

munkásosztály helyzetéről, a abban a szakmunkásképzés mi-

nős ági fejlesztését, továbbá a vállalatoknak az oktatás-

nevelés vonatkozásában történő feladatteljesítését szorgal-

mazta. 

Az MSZMP XI. kongresszusa /19TB. mént./ LE foglalko-

zott a szakmunkásképzésééi, áe programnyilatkozatában • eg-

állapltot tat *Általánossá kall tenni a falnövekvő nemzedék 

középfokú iskolázottságát. Ennek keretében elsősorban a 

szakmunkásképzés színvonalát kall emelni. A magas színvo-

nalú szakmunkásképzést szocialista társadalmunkban nem 

csupán a munkaerő utánpótlása igényli, hanem a munkásosz-

tály vezető szerepének érvényesülése is eegköveteli." 

Az előzőekben leírtakból egyértelmöleg megállapít-

ható. hogy • párt. a minisztertanács olyan határozatokat 

hoztak, a az ágazati minisztériumok olyan rendeleteket. 
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törvényeket alkottak, amelyekből kitűnikt ma Bér nem be-

szélhetünk a korszerű követelményeknek megfelelő szakmun-

kásképzésről a szakmunkásképző intézetek és a vállalatok 

eredményes, hatékony egyűttaűködéee nélkül. Mindjobban 

képzett szakmunkásokra van szűkség a vállalatoknál, a 

"mi azt valljuk, hogy bura alatt, laboratóriuaban, munkáé 

környezet áa termelő munka nélkül nem lehat jó munkásokat 

nevelni." /Pápai B.a A ezakaunkáaképzáa irányításának uj 

rendje áa a tanácsok feladatai. Szakmunkáéneveiés 1973. 

7. ezám. p. 16./ 

A szakmunkásképzésről szóló uj törvény, a különböző 

Párt- áa kormányhatározatok, továbbá a szűkös munkaerő-

helyzet eredményeként a vállalatok figyelme aindinkább a 

szakmunkásképzés felé fordult. "A tervszerű munkaerő után 

Pótláe szempontjából agyatlan biztos tényezővel lehet ezé 

»ölni, ez pedig a vállalatnál folyó szakmunkástanuló-kép-

zés. Ilyen öeezefűggáeek alapján indokolt, hogy a Jövő ár 

dekában többet foglalkozzunk azzal a kérdésseli kisérjük 

nagyobb figyelemmel az oktató-nevelő munkát, asgitsök a 

gyakorlati oktatás színvonalának saalását, biztosítsuk a 

szakmai képzés tárgyi áa személyi fsltételslt, egyben a 

tanulók nevelése tarén olyan módezsrakat alkalmazzunk, 

amely* újszerűek és a magas kvalifikáció irányába hat-

nak." /AZ Ikarus Karosszéria ás Oármflgyár Személyzeti ás 

Szociális Igazgatójának tájékoztató jelentései A vállalat« 

nál folyó szakmunkásképzés helyzetéről és a szakounkásta-
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nulókkal való foglalkozó« tartalmi kérdéseiről. Bp. 1978. 

febr. 9. 1*18« p./ 

Ez a felismerés a ««galőző óv okhoz képest jobb lehat 6-

•óget taront a ezak«unkásképző iakolók óo a vállalatok kö-

xötti jó munkakapcsolat kialakításéhoz, ós s kapcsolatok 

tartalnl tánytzölnsk kiszélesítéséhez. /Ugyanakkor termé-

szetsson azt is elősegíti, hogy az intézsttal kapcsolatban 

álló Öaazas többi szarv tevékeryeégóban a szakmunkásképzés 

••gltósa - mint kiemelt oktatáspolitikai faladat * agyra 

nagyobb hangsúlyt kapjon«/ 

Az intózet«vállalat közötti kapcsolattartós, továbbá 

• vállalati gyakorlati oktatóa nagszarvezóss, irányítása, 

allanörzáss jóval nehazabb faladat, mint az lntózatl tan-

•Qhalyi képzésé, vagy akár az alaólatl oktatásé« 

Ennek lagfóbb okai 

a«/ A aunkahalysk szétszórtsága. 1972-ban U 4 vál-

lalatnél történt a gyakorlati képzés. A tanulók zöme sza-

gadan, kia réeza Caongrád zagyéban, néhány tanuló padig 

Báea áo Békéé «agyában részesült gyakorlati oktatéaban« 

Az intézet vezetés« látva a padagágiai irányítás áa al-

lanörzáa neházoágait, aagkazdta a gyakorlati oktatási he-

lyak koncentrálását. E tavékanyaág aradaányakónt 1977-ban 

aér "aaak* 61 vállalatnál /«bből 29 k le iparosnál/ törté-

nik tanulóképzés. 

b./ A vállalati állományú oktaták pedagógiai «unká-

jának irányítása azért is naház faladat, «art 
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- kit hányaduk rendelkezik pedagógiai képzetté éggel, 

éppen ezért legtöbbjüknél • pedagógiai munka spon-

tán jellege doeftnél 

* pedagógiai aunkójuk irányitósa éttételeeen valóéul 

aeg 

/• főhivatású vállalati oktatókat az intézeti gya-

korlati oktatásvezetők, az összes többit pedig in-

tézetünk oktatói ellenőrzik/ 

- nagy létezésiuk 

• decentralizáltak 

C./ AZ utóbbi években javultak a vállalati gyakorlati 

kápaáa személyi feltételei* Pl*« a vállalatok aintegy 18 

ónál az oktatóéi osztályvezetők ée előadók pedagógiai kép-

zet te éggel rendelkeznek* E Javulás ellenére ság mindig 

nagy azoknak a vállalatoknak a száma, ahol a képzés köz* 

vetlen irányitól sem képzettek pedagógiailag* Nehezíti a 

helyzetet eég továbbá az le, hogy a szakaunkéefcépzée irá-

nyítása éttételeeen /igazgató, főosztályvezetők, osztályve-

zetők, építésvezetők, üzemvezetők, művezetők, csoportve-

zetők. brigádvezetők/ valóéul aeg, • emiatt az egyébként 

Já célkitűzések le a végrahajtáaig * a termelési érdekek-

nek ez oktatóéi érdekek elé való helyezáeával * csorbát 

szenvedhetnek* Problémát jelent még továbbá az le, hogy 

•lg általában a vállalat felsőbb vezetői ismerik a szak-

munkásképzéssel kapcsolatos párt és állami határozatokat. 



- 5-t -

addig a közép- éa alsószintű vezetők /építésvezetők, üzem-

vezetők. művezetők, csoport- Illetve brigádvezetők/ jóré-

szt na» ismeri a törvényekből és rendeletekből reájuk vo-

natkozó Jogokat, kötelességeket és feladatokat. Ritkán ta-

lálkozunk aág a vállalatoknál olyan tervekkel, melyekben a 

képzés tárgyi áa személyi faltételelnek biztosítása, a 

szakmunkásképző intézettel való kapcsolattartás formája, 

aádja, a tanulók oktatása, nevelésének mikéntje konkrétan 

•eg lenne határozva* Mielőtt az iskola ée a vállalat kap-

csolatrendszerét elemeznénk, nézzük aeg, milyen faladatai 

vannak az iskolának - a szakmunkásképzési törvényből adó-

dóan - a vállalati gyakorlati oktatással összefüggésben. 

17« § 

/!/ A vállalatnál folyó gyakorlati oktatás esetében az 

iskola a őzt. 10. § /2/ bekezdésében meghatározott felada-

tai karatéban gondoskodik az oktetáel-termeláel munkához 

szűkségee alapdokumentumok biztosításáról, továbbá - a 

vállalattal együttműködve • a gyakorlati oktatás megezerve-

zéeéről át a gyakorlati oktatás tanmenetének elkészítésé-

ről. AZ iskola határozza eeg a gyakorlati oktatás hetin-

ként 1 beosztását áa látja al az oktatás pedagógiai és mód-

szertani irányításét la. Abban az esetben, ha a szakma 
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•Wlft agyat gyakorlati ismereteinek eleajátitáee a válla-

lat karatéban nam biztositható, a tanulók vállalatok közöt-

ti cseréjét la elrendelheti. 

A / A vállalati tanaOhalyban, illetőleg csoportos gya-

korlati oktatási helyen elhelyezett tanulók gyakorlati ok-

tatására főhivatású szakoktatóról a vállalattal együttmű-

ködve az iskola gondoskodik. Indokolt esetben ezskoktatá-

ról az iskolával egyetértésben a vállalat la gondoskodhat. 

A szakoktató oktató-nevelő munkáját az iskola igazgatójának 

utasítása szerint végzi, de faladatai ellátása során köte-

les a vállalat munkarendját le megtartani áe a tanulókkal 

is megtartatni. Ha az iskola a szakoktatát olyan köteles-

ség szegése alatt vonja felelősségre, amely összefügg a 

vállalat működésével, a vállalat véleményét le mag kall 

hallgatni. 

A / Az iskola a gyakorlati oktatóé ellenőrzése kere-

tében figyelemmel kiséri a Jogszabályokban áe a gyakorlati 

kápzáara vonatkozó egyéb rendelkezésekben foglaltak meg-

tartását. Ha ezek végrehajtásában a vállalat rászáról 

mulasztást állapit mag, orra felhívja a vállalat figyel-

mét és a hiba megszüntetésére határidőt is megállapíthat. 

/4/ Ha a vállalat a A / bekezdésben foglaltak ellené-

re a hiányosságokat nam szűnteti meg, az iskola intézked-

het a tanuló aáa vállalathoz történő áthelyezéséről 
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/22. §/. súlyosabb esetben sz iskola • 33/1969 /X. 8/ Kora. 

ezámu randalattal kiegészített 17/1963 /ív. 14/ Kora. szá-

mú randalat 80/A. §-ába ütköző szabálysértőé alatt felje-

lentést tehet a Járási, a vároel, illetve a városi kerü-

leti tanács VB igazgatóéi osztályén. Indokolt esetben az 

Iskola kezdenényezheti a tsnulófogMkoztetáei Jog eegvoná-

sát is /23. §/• Mindez nea érinti a mulasztók esetleges 

anyagi, fegyelni, illetve büntetőjogi felelősségét. 

18. § 

Az iskolák működésével, ennek karatéban az iskolának 

a vállalatnál folyó gyakorlati oktatás irányitáaával ás 

ellenőrzésével kapcsolatos részletes feladatokat a szak-

munkásképző iskolák rendtartása határozza meg. 

AZ utóbbi években az lntázst ós a vállalatok közötti 

Pedagógiai tartalmú kapcsolatok jelentős mártákben gazda-

godtak ée bővültek. E kapcsolatok kialakításában, ápolásá-

ban a szakmunkásképző intézetnek primátus szerepe van. Az 

•gyre növekvő faladatoknak aa már a vállalatok aktiv tá-

mogatása nélkül na» lehat alagat tennit ugyanakkor a vál-

lalatok le felmerték t ha a szakmunkásképzést saját ügyük-

nek tekintik, a gyakorlati munkahelyen Jó feltételeket, a 

szakmunkásképző iskolával harmonikus együttműködést terem-

tenek. akkor az elkövetkező években ezakaunkáe-aunkaarő-

gondjaikat le megoldják, de a Jelenben is Jól Jámakt a 

tanulók taraalva tanulnak, e az hozzájárul - kisebb-nagyobb 
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mértékben - a vállalat termelési tervének teljesítéséhez* 
« 

A szakmunkásképzés duális rendezerében tehát a vállalatok 

ezerepe. Jelentősége ugyanolyan fontos ée Jelentős, mint 

ez iskoláé* A mind megaesbb szinten képzett szakmunkás-

utánpótlás biztosítása azonban csak céltudatos ée konkrét 

tennivalók eegvaláeltáeával lehetséges! a szakmunkásképzés-

re fordított erőfeszítések ŐB költségek lényegében Jó be-

fektetések, amelyek a vállalatoknak kamatostul térülnek 

oeg. Sajnos azonban az aég nem minden vállalatnál tudato-

sult kellően. Arr% bővebben a későbbiekben térünk ki*/ 

A fentiekben mér körvonalaztuk az iskola ée a válla-

lat Jó együttműködésének hatásét a ezakmunkátképzésre* 

Mivel eind az iskola, mind a vállalat azon fáradozik, hogy 

Jobban kápzatt szakmunkást bocsásson útra, számos régeb-

bi, illetve ujabb kazdeményezáe született arra vonatkozó-

lag, hogy a szakmunkásképzés hatékonyságét növeljük, A 

továbbiakban nézzük aag, hogy az iskola ailyen - a válla-

latok falé irányuló - kezdeményezéssel igyekezik a Jobb 

eredményt előeagiteni* 

Mivel a szakma eredaényss elsajátításéban a szakma 

ismerete ée szeretete igen fontos, nagy Jelentőséget tu-

lajdonltunk ennek, - főleg a képzés kezdeti szakaszéban . 

hogy a tanulók megismerjék a szakma szépségeit, perspek-

tíváját* Törekszünk orra, hogy érdeklődést keltsünk fel 

a szakma minden részlete iránt /Mai az érdeklődés a mag* 

ismerősi folyamot legfőbb forréea/, hogy megtanítsuk a 
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»unkában msgtalálni a szépet, azért, hagy a munka örömet 

jelentsen számukra* A szaka« megismertetésére ée megszeret* 

tetéeére azért le nagy szükség van, mert a gyakorlat azt mu-

tatja, hogy aég aki a kivént Aélesztott/ ezakaét tanulja, 

az olnce tisztában teljesen azzal, hogy az alt foglal ma-

géba . de ugyanakkor tanulóink kb, 2Q H n w ii • válaez* 

tott szakmát eajátitja #1« A szakma alaajátittatása korai 

•zakaezában történő megszerettetést jelentős szerepet játsz-

hat a lemorzsolódás elleni harcban is* 

A szakma megszerettetését szolgálja az a kezdemény«* 

zéeOnk la, hogy a vállalatoktól olyan tablókat kérünk, 

amolyek reprezentálják a szakmát, « vállalatot a a munkás 

életpályát* Az Így összegyűjtött anyagokból állandó klálll* 

táet rendezünk, mely iskolánk folyosóin tanulóink számára 

mindig látható* Ugyancsak azt a célt szolgálja * e a pá* 

lyeváleeztést la eegltl * az az állóidé kiállításunk, aely 

Szagod belvárosában a tanulók által készített esztétikus 

munkadarabokat mutatja be* Haeznoenak mutatkozott az X* 

áve» tanulók részére szervezett üzemlátogatás 1«, mely so-

rén olyan élményben részesülnek, amely ambicionálja őket 

szakmájuk minél jobb elsajátítására* Az üzemlátogatások 

megszervezésekor arra törekszünk, hogy elsősorban oda vi-

gyük tanulóinkat, ahol tanulmányaikat XX-XXX* évben foly-

tatják, ügyanosak hasonló célból mind több szakmából ké-

szítünk , illetve készítettönk filmet. 6 filmek kettős 

célt szolgálnak« aagiteágat nyújtanak a beiskolázó« során 
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a pályaválasztóéhoz, illetve a tanulmányi idő eorán az ok-

tatásban eredaányasan hasznosíthatók. Nagy népszerűségnek 

örvendenek tanulóink körében • Jól előkészített óe megszer-

vezett munka óe tanulmányi versenyek. A munk«versenyek -

melyek XX-XXX. évben üzemi körülmények között kerülnek meg-

rendezésre - nemcsak azért hasznosak, mert a fiatalok al-

kotó vágyának klelágltáeáöl szolgálnak, és elősegítik a fe-

gyelmezett, figyelmet koncentrál*, valamennyi ismeretanya-

got együttesen, önállóan hasznosító gyors munkavégző képes-

ségük kibontakoztatását, hanem azért la, mart sikerélményt 

nyújtanak. Hasznosnak mutatkozik továbbá azért is, mert az 

életre való előkészítésnek egyik tényezője. Hasonló ha-

tást eredményeznek a Szakma Kiváló Tanulója versenyek is, 

amelyek intézeti, megyei 4a XXX. évben országos szinten zaj-

lanak la. Az iskola ás a vállalat együttműködésének jó pél-

dája azan versenyek megszervezése, előkészítése ás lebo-

nyolítása, mely a szellemi ás az anyagi erőforrások egys-

eit és át igényli. Nemegyszer találkoztunk olyan gyakorlat-

tal, hogy a vállalat az szKT versenyre való előkészítés to-

rán külön foglalkozott a tanulókkal» hiszen az eredményes 

• főképp megyei áe országos versenyen való - ezereplós 

nemcsak a tanulónak az egyéni sikere, hanem a szűkebb és 

a tágabb kőzöeaágá la /a tanuló kópzáeéban ráeztvevő szo-

ciális ta brigádé, vállalaté óe iekoláV. 

A fentiekhez hasonló hatást érünk al a KISZ Közpon-



- 5 ? -

ti Bizottsága ás a Munkaügyi Minisztérium éltei meghirdetett 

Alkotó Ifjúság Akcié sikeres lebonyolításával, mely ismétel-

ten az iskola ás a vállalót együttműködését feltételezi. A 

vállalat o mozgalom keretében segítheti az Iskolát különbö-

ző szemléltető eszközök készítésével. Tanulóink ismeretei-

nek mélyítése ée szélesítése érdekében iekolénk különböző 

szakköröket szervez, ezek eredményes működéséhez esetenként 

segítséget nyújtanak a vállalatok is. 36 lenne azonban, ha 

a jobb tárgyi /dologi/ feltételek birtokában maguk is gaz-

dái lennének hasonló vagy más profilú szakkörnek, melynek 

eredményes működéséhez az iskola le a eaját eszközeivel hoz-

zájárulna. 

A vállalat a tanulók já munkáját azzal is elleaerl, hogy 

eaját költségén Odűlteti éa tanulmányi, valamint juteloeki-

rártduláera viszi ókat. Ez nagyban aaglti agyrémet mind a 

munkás, elftd a tanulói kollektíva eggyé kovácsolását, elő-

segíti a tanulók vállalathoz való kötődését. Lehetővé teszi, 

hogy baráti, elvtársi kapcsolat alakuljon ki a vállalat dol-

gozói ás a tanulók között éa érvényééüljön a já példa ne-

velő ereje. 

Ujabb formája az iskola ée a vállalat közötti munka*» 

kapceöletneki a vállalót kvalifikált dolgozói esetenként 

előadást tartanak tanulóinknak a tudományos-technikai for-

radalom szakmájukhoz kspoeoládé eredményeiről, az uj kuta-

tási eredmények gy* őrletben történő alkalmazásának lehe-
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tőségeiről, a vállalat életéről, terveiről áe népgazdasá-

gunkban betöltött szerepéről. New élűnk kellően a lehető« 

tágakkal, de igen lelkesítő lenne, ha egy-egy sunkáeből 

lett aagae beosztású vállalati vezetővel találkozót szer-

veznénk, ahol elnondaná életútját, illusztrálva ezzel is, 

hogy a aunkás életpálya aagában hordozza akár a korlátlan 

előrehaladás lehetőségét is* Nagy a novelőereje annak, ha 

egy-egy idősebb szakmunkás elmondja a régi inaséletet ós 

ezzel szeebe tudják állítani saját helyzetüket. Maradan-

dó élményt nyújt egy-egy aunkáeveteránnal való találko-

zás, aagisaerkadhatnak bátor, küzdelmes életútjukkái, 

aely a jalanba vezetatt. 

A továbbiakban nézzük aag az iskola ée a vállalat 

kapcsolatát abból az aspaktusból, hogy az együttműködés 

miként ssgltl elő oktató-nevelő a unkánk hatékonyságát. 

Mindenakelőtt azt kall hangsúlyoznunk, hogy a terv-

szerű áe folyamatos együttműködés lehet eredaényee. Csak 

így lehat kialakítani az intézet ée a vállalat hatásos, 

pedagógiai tartalmú kapcsolatrendszerét. Az eredaényee* 

Ság fontos feltátele, hogy a vállalatok vezetői aeglsmer-

jék áe lehetőságeikhez mérten aagvalásltsák az intézet pe* 

dagógial célkitűzéseit. Az iskola vezetőinek tulajdonkép-

pen operatív kapcsolatban kell állnlok minden elyan szerv-

vel, amely oktató-nevelő tevékenységüket esetlegesen vagy 

tartósan elősegíti. így páldául az oktató-nevelő aunka 
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hatékonyságát kedvezően befolyásolhatják, segíthetik a kö 

lönböző szintű A*lleletl, városi, járási, megyei/ párt-

bizottságok, illetve pártszervezetek. Az oktatás során 

felmerülő problémák megoldásában támogatóét kaphatunk a 

különböző szintű szakszervezeti áe KISZ bizottságoktól is 

A tapasztalat azt mutatja, hogy például a munkahelyi el-

lenőrzést a szakszervezeti bizottság bevonásával célszerű 

végezni. 

Az iekola ás a vállalat közötti együttműködés rend-

kivül sokirányú, heterogén tényezőkre kiterjedő lehet, 

Oellagát tekintve« szervező, tervező, irányító, végrehaj-

tó áe ellenőrző. Intézetünk szervező, tervező, irányító 

tevékenysége akkor kezdődik, síikor a vállalati tanulólét-

szám igények figyelembevételével elkészítjük javaeletün-

ket arra, hogy aoly vállalatnál, ailyon ezakaában és lét-

számban történjék tanulóképzés, E tevékenységűnk során 

előzetes felmérésünk alapján figyelőmbe vesszők, hogy a 

vállalati adottságok /tanműhely, etb./ megfelelnek-e a 

képzési k öve tele ényeknsk• Szerepűnk van a képzési helyek 

kijelölésén tul abban, ailyon intézeti oktatókat irányí-

tunk a vállalatokhoz, illetve, hogy a vállalat által ki-

jelölt oktatókat alkalmasaknak ltéljűk-s meg. Biztoslt-

juk részükre a megfelelő tanulólétszámot, elkészítjük a 

vállalatokkal együttműködve a gyakorlati oktatás beosz-

tását, figyelve 0« oktatás optimális föltételeinek /szer-

vezett oktatási körülmények, megfelelő műszaki faltéta-
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lek, stb./ biztosítására. Figyelembe vesszük, hegy lehetőleg 

e hét einden «unkanapján arányoo legyen a tanműhelyek, a gya-

korlati oktatási helyek leterhelés». Döntésünkről időben ér-

tesítjük a vállalatokat. Elkészítjük az lekola és a válla-

lat közötti • képzéssel kapcsolatos - megállapodásokét, 

szerződéseket, melyben rögzítjük, hogyan biztosítjuk a válla-

latnál fal nea dolgozható tantervi témák begyakorlását A i -

agászltó gyakorlati oktatással vagy vállalatok közötti ta-

nulócserével/» melyek a vállalat ás az iskola faladatai a 

tanév sorén, stb. Az egyee szakmák tanterveit időben eljut-

tatjuk a vállalat illatékas dolgozóinak /tanulófclelös, szak-

ok tató/ ós segitsóget nyujtunk tanmenetük elkészitéséhez. 

Ma aár arra is van példa, hogy a vállalat igényli, kéri 

tőlünk, hogy közösen döntsünk a gyakorlati oktatás tárgyi 

feltételein<á( fejlesztését illetően, szervező-tervező, irá-

nyító tevékenységünk t tanulók vonatkozásében legelőször 

ott nyilvánul aag, amikor döntünk afelől, hogy ki, milyen 

szakmára kerül felvételre. Ennek ezért ven jelentősége, 

mert egyes ismertebb és u.n. "divatos* szakmákra nagy a 

túljelentkezés /pl.i autószerelő/, más szakmák iránt /pl.i 

ács-állványozó/ Indokolatlanul kloal az érdeklődés, E fe-

szültségek csökkentése során negy felelősség terheli in-

tézetünket, hiszen a pályirányitáe legtöbbször agy élet-

re kihat. E tevékenységünket ezért a Pályaválasztási Inté-

zet jelenlevő képviselőjével közösen - a beiskolázást meg-
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előzően a tavaszi szünetben - végezzük, 

A szorgalmi időszakban a végrehajtó tevékenység sorén 

az együttműködés számtalan forrnája jellemzi munkánkat. Min-

denekelőtt a tanév zavartalan beindítása érdekében meghív-

juk a vállalati szakoktatókat, oktatási felelősöket ez 

alakuld és e tanévnyitó értekezletre, de a tanév során va-

lamennyi egyéb értekezletünkre ls /nevelési, munkáltatót, 

tantestületi, etb,/. Ezeken sz értekezleteken első forrás-

ból értesülhetnek a követelményrendszerről és a különbőz« 

rendeletekről, hsllhetnek a hibákról és az eredményekről. 

Igen lényeges a képzés szempontjából az a személyes 

kontaktus, amsly az iskola és a vállalat vazstöl kőzött ki-

alakul, Ez a személyes kapcsolat részint spontán, részint 

szervszett megbeszélésekben /Iskolai Igazgatótanács ülés/ 

nyilvánul mag, amelyeken az oktatás egészét érintő alap-

vető feladatokról a részletproblémákig lehetőség nyílik 

azok megtárgyaláséra. 

A tanév sorén többször szervezünk ez lskolel-vélle-

letl szakoktatók széeáre gyakorlati módszertani bemutató 

foglalkozósokat, szakmai munkaközösségi értekezletektt, 

tapasztalatcseréket. A hivatalos program idején ée azon 

tul lehetőság nyílik ez intézeti ée vállalati szakoktatók 

közötti egéezségee munkakapcsolatok kialakításéra. 

Az iskolai és a vállalati ICtsz-ezervezet tevékenysé-

ge több ezéllal kapcsolódhat egymáshoz. A vállalati K192 

anyagi és ezeeélyl segítséget nyújthat ez iskolai szak-
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köröknek, ráezt vehetnek előadások tartásában, továbbkép-

zés vszstásábsn, vetélkedők aegazervezéeében ás lsbonyo-

lltásában, stb. 

Kedvező a tapasztalat a tanulók szocialista brigá-

dokba történő felvételét illetően. /Az utolaá félévben -

a csoportos oktatást felszáaolvs - a tanulókat átadjuk 

a szocialista brigádoknak, ahol legtöbbször a kollektíva 

páldaautató, nevelő araja aaghatványozza teljesítményű-

ket. /Ezáltal eegkörmyltjQk későbbi munkahelyi beillesz-

kedéeOket./ 06 kezdeményezésnek tartjuk, elsősorban a 

vállalati középkáderek vonatkozásában megnyilvánuld, ré-

szint elméleti, részint gyakorlati kérdésekre kiterjedő 

korrepetálást, amely elsősorban a gyengébb tanulók segí-

tésére irányul. 

Iskolánk elméleti éa gyakorlati oktatását sédjükben 

áll a vállalatoknak pénzbenl, Illetve különböző egyéb 

juttatásokban aegnyllvánuló támogatásban részesíteni. Nem-

egyezer előfordult, hogy bézievéllalatalnk téritóe nél-

kül, illetve csekély térítés mellett aunkét végeztek is-

kolánk rászáré. 

A kapcsolat szorosabbá fűzése, valamint az összehan-

goltabb aunka érdekében arra törekszünk, hogy ez isko-

lánk mellett aűködő Alisai szakaunkáavlzaga Bizottságok-

ba ain él több vállalati ezskeeber tevékenykedjen. Ezáltal 

tájékozódhatnak a vizsgázók tudásszintjéről, öeszehaeon-

Illést tshstnek vállalatuknál ée a máshol képzstt tanú-
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lök felkészültsége között, s ebből megfelelő konzekvenci-

ákét szűrhetnek le. Az együttműködés ezáp példája nyilvá-

nul aeg abban • hathatás közreműködésben te, amelyet a 

szakmunkásvizsgák lebonyolításához nyújtanak a vállalatok. 

Ujabb kezdeményezés, hogy a végzett fiatal szakmunkásokat 

a vállalatoknál azakmunkásavaté Onnapályan veszik át az 

lafcolábál, amalynak meleg, bensőséges hangulatát jutsl-

aak kiosztásával amallk. 

Az lakola ás a vállalat agyOttmüködására van szűkség 

továbbá a tanulók és az oktatók falé irányuló követeUáoy-

rsndszer maghatározása áa betartása kérdésében le. Egysé-

gesen kall fallápnl az aaatlagaa fegyelmi vétségek ellen 

is, /Az iskola a fegyelmi jogkör gyakorlása morén messze-

menően támaszkodik a vállalat véleményére./ 

Mind szakoktatáink, mind tanulóink já munkájának el-

ismeréséül /nov. 7.-án, pedagógus napon, illetve a tanév 

végén/ jutalmazásban részesülnek. Függetlenül ettél, hogy 

a vállalat vagy az iskola jutalmaz, egymás véleményét 

köleeönöeen kikérjük. 

Az együttműködés sajátot területei a tanulók a vál-

lalatokkal társadalmi ösztöndij szerződést kötnek, mely 

során a vállalat kikéri az iskola véleményét. 

A végrehajtás során törekszünk arra is, hogy a gya-

korlati oktatás faltételei az optimálishoz minél jobban 

közelítsenek. Ennek eredményeképp a vállalatokkal közösen 
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értök el, hogy évről-évre uj tanműhelyek alakulnak kl és 

azáltal a csoportos oktatást nagymértékben kibővlthsttök. 

Itt jegyezzük mag, hogy az Iskola a vállalati gyakor-

lati oktatást az alábbi ellenőrző-apparátusával végzi« 

Igazgató 

I 
Műszaki igazgatóhelyettes 

{ 
Vasipari Építőipari 

gyakorlati oktatásvezetők 
• 

vállalati 

főhivatású 

szakoktatók 

szórványképzést ellen-

őrző intézeti okta-

tók 

r 
vállalati szakmunkás-ok-

tatók /mesterek/ 

vállalati 

főhivatású 

8zakóktatók 
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Az Iskola faladata a falsoroltakon túlmenően a szak-

munkásképzési törvényből adódóan a vállalatoknál történő 

képzés ellenőrzés« is. Ennek torán figyelemmel kísérjük 

a vállalatok képzéssel és o tanulóviozonnyal kapcsolatos 

kötelezettségeinek teljesítésát, a vonatkozó Jogszabályok 

rendelkezéseinek aogtartáeát. Mulasztás, szabálytalanság, 

illetőleg a képzésre történő elkalaatlenság esetén kez-

deményezzük a Jogszabályban aeghatározott intézkedése-

ket /figyelmeztetés, a tanuló áthelyezése, szabályéérté-

ti eljárót, atb./. 

Az ellenőrzésnek egyik foraéja az u.n. komplex vizs-

gálat* E vizsgálat koaplaxltása abban nyilvánul aag, hogy 

a képzés teljes vertikumára kiterjedően áttekintjük azt, 

hogy a követelményeknek megfelelő, illetve elég hatékony-e* 

Hiányosság esetén közösön gondoskodunk annak felszámolá-

sáról áe a hibák aegelőzéeáről. 

Szórvány /egyedi/ képzést ellenőrző intézeti oktató-

ink eegitenek • vállalati szakmunkáé-szakoktatóknak, a 

kisiparosoknak /«#«torok/ pedagógiai, módszertani gondja-

ik megoldásában. /A vállalati főhivatású szakoktatákat 

elsőeorban a gyakorlati oktatáévezető, illetve a műszaki 

igazgatóhelyettes ás az iskola Igazgatója ellenőrzi*/ Az 

ellenőrzés során tapasztaltak alapján a szakoktatók aun-

káját ainótitJOk, s ezt a vállalat vezetőinek Írásban ia 

tudomására hozzuk. 
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Az iskola rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy a ki-

váló «unkát végző vállalati szakoktatákat, illetve azo-

kat a vállalati dolgozókat, akik a szakaimkosképzésért 

sokat tettek, kitüntetésre terjesztheti fel* E lehető-

ségünkkel a ifiden évben élőnk. 
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A vállalatoknál folyá szakmunkásképzés - a ezakaunkás-

kápzáa egészén belül - aindinkább reflektorfénybe kerül, 

aalt naaeeak aal jelentősége. hanaa tendenciéjáben ie nö-

vekvő szerepe indokol* Növekvő szerepét az Begyerázza, hogy 

a tudományos-technikai forradalom korában a korszerű, élen-

járó technikai szinvonalat eeak a vállalatok tudják bizto-

sítani* Bár szakadatlanul korezerOeitjűk - erőforrásaink-

hoz zártan - iskolánk tanműhelyeit, aágaaa tudjuk, elsősor-

ban anyagi okok alatt azt a műszaki szinvonalat biztosí-

tani, amire a vállalatok kápaeak* 

A vállalatoknál történő gyakorlati oktatás formái az 

alábbiak« 

- csoportos 

- részben aaoportoa 

- szórvány /egyedi/ 

- kiegészítő* 

Csoportos oktatási szakmánként maghatározott létszám-

normáju /6-16 tanuló/, azonos évfolyamú áa ezakaáju tanu-

lóközösséget intézeti vagy vállalati állományú főhivatá-

sú szakoktató tanműhelyben /intézeti vagy vállalati/. Il-

letőleg esoportos oktatásra alkalmas körülmények között -

• tantervi követelményeknek megfelelően képezi* 

Nászban aaoportoa oktatási a csoportos oktatás olyan 

BÓdja, amikor a tanulók - általában falváltva - rövidebb 
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idáig szakmunkások mellett dolgoznak a tantervi tárnák ma-

radéktalan feldolgozása végett* /Pl*« e vállalatnál esek 

egy speciális gáp ven* ezon szakmunkás dolgozik* e mellé 
» ,1 

osztanék be egy-egy tanúiét*/ 

Szórvány /egyedi/ képzés« s tanuló /1-2 fő/ gyakorla-

ti oktatámét* nevelését - Ozeai körülmények kőzött - ezek-

munkás-ezekoktető végzi* Ezért eeghatározott bérpótiákban 

részesül* 

Kiegészítő gyakorlati oktatási az adott vállalatnál 

Aulaiatoknál/ al naa sajátítható tantervi tárnák feldol-

gozása aáa vállalatnál vagy Intézeti tanműhelyben. 

Intézetünk tanulói az alábbi szakmákban ás lét szán-

ban vesznek ráazt a gyakorlati oktatásban /6* az* táblá-

zat • Melléklet/ 

vállalati aaoportoa oktatóéban részesüli 916 fő 

Vállalati szórvány /egyedi/ oktatóéban ráezeefllt 224 fő 

1140 fő 

A vállalaton belüli megoszlás a csoportos áa a szór-

vány képzés között 78*6* illetve 24,4 £«ot mutat. A fen-

ti aegoezláel viszonyszámok szerint intézetünkben a gya-

korlati oktatás a zárvázát taágl foka 10 5c-kai magasabb az 

országos átlagnál* /AZ országos aagoazláa a csoportos ás 

a szórvány képzés között 66 % - 35 %-ot sutét./ Tekintet-

tel arra, hogy a szervezettség magasabb fokán hatékonyabb 

az oktatás - ugyanis jobbak a személyi faltételek, jobban 
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érvényééül • tervszerűség, • a tantarvl követelmények tel-

jesítésének «egesebb fokon tudunk eleget tenni - a fenti 

erény jelentőt eredménynek könyvelhető el. Ez a helyzet 

ugy élit elő, hogy évről-évre fokozatosan csökkentettűk 

a képzési helyek számét, a igy a Munkaügyi Minisztérium 

által javasoltaknak alagat tattönk. Ennek következtében 

kialakultak u*n. "bázlsvállelatainfc", amelyek a tanulói 

létszám növekvő hányadát koncentrálják. 

Bázisvállalatainkhoz az 1977/78-ae tanévben beisko-

lázott, illetve az ott gyakorlati képzésben részesülő 

tanulóink létszámát az alábbi klautetás tükrözi« 

Bizlovállalatoki /1977/78-es tanév/ 

W DÉLÉP Vállalatt összesen« 

Hegesztő tanulót 18 fő 

Központlfűtée szerelői 66 fő 

Viz-gáz szerelői 62 fő 

Vas-fám szerkezet lak,« 28 fő 

62 fő 

Villanyszerelői 

Ács, állványozdi 

Épület burkolót 

Fepediózó» 

Kőművesi 

Szobafestő« 

Vb, szerelő« 

43 fő 

10 fő 

365 fő 

27 fő 

24 fő 

66 fő 

42 fő 

1 fő 
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*•/ x,*y ̂ l l V l t t YMIlllT» 

Autószerelő tanulót 69 ló 

Karosszérialakatost 61 fő 

összesen 

120 fó 

Autószerelő tanuló« 44 fő 

Karosszérialakatos« 67 fő 103 fő 

Esztergályos« 2 fő 
-

4«/ HÓPfléP V H H H t 

M a e o u b i * 

Esztergályos tanuld: 42 fő 

Géplakatos« 47 fő 90 fő 

Szarszáak észlt ő1 1 fő 

6*/ Szygadl H^fg ég H^ly-

épitő Vállalati 

Központifötée szerelőt 26 fő 

Épület burkoló» 6 fő 

FmpmilóMŐi 7 fő 70 f4 

Kőnöves» 23 fő 

szobafoető« 8 fő 
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összesen 

6./ Csonorád «savéi Tanácsi 

FRMMPTR* V H W » " 

Viz-gáz szerelő tanulót 16 fő 

Villanyszerelői 11 fő 

Fapadlózói 6 fő 

KőaOves« 22 fő 

Szobafestőt 13 fő 

Műkőkószitői 3 fő 

Távközlési hál. szer.i 27 fő 

Kapcsolástechnikai a.t 25 fő 

9./ szegedi Közlekedési Vállalati 

Esztergályos tanúiét 2 fő 

Gáplakatoel 44 fő 

10./ Öntödei Vállalati 

Ontő tanulót 38 fő 

Eeztergályoei 2 W 

Géplakatosi 2 f* 

Szarazáak óezltói 2 fő 

69 fő 

62 fő 

8./ VIllaAl*' 

Villanyszaralő tanulói 46 fő 46 fő 

46 fő 

44 fő 
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összesen 

11./ • i 

Esztergályos tanulói 

Géplakatos tanúiét 40 fő 

4 fő 44 fő 

A koncentráció mértékét szemlélteti a mellékolt 

Lorenz-görbe /!• ez. ébre/ 

Vállalati képzésben résztvevő tanulóink 89,12 %-e 

állani vállalatokhoz, 7,92 %-e szövetkezetekhez, s a fenn-

maradó 2,96 %-e magánkislparoaokhoz lett beiskolázva. Ta-

nulóinknak a gyakorlati oktatási hely szektora szerinti 

megoszlását illetően megállapítható, hogy lényegesen ma-

gasabb az állwl szektor /minUxtértuai ás tanáesl válla-

latok/, velemint a szövetkezeti szaktor /ipari áa mezőgaz-

dasági szövetkezetek/ aránya a negyei aránynál. Intézetünk 

ás a magyal ipari ezakaunkáekápzó intézetek tanulólétszá-

mának gyakorlati oktatási hely szerinti aagoazláaát szem-

lélteti a 2. az. ábra. 

Összeállítást készítettünk arra vonatkozólag, hogy 

az 1977/78-es tanév I. évfolyamú tanulói « szülők foglal-

kozása szerint milyen aagoszlást mutatnak /7. az. táblá-

zat/. Ugyanezeket a autatákat képeztük Csográd megyei ipa-

ri szakmunkásképző intézeteinek összességére is. A kát 

adatsort összehasonlítva az alábbi következtetéseket von-

hatjuk lat iskolánk tanulóinak lényegesen magasabb hánya-



vállati gyakorlati oktatásban résztvevő tanulók koncentrációja (1977 IX 15.) 

a létszám %-a 

SÍ. abra 



tanulok létszamának megoszlása a gyakorlati oktatási hely szektora szerint (%) 

(1977 IX. 15- i állapot) 

Csongrád megye 

l° °| minisztériumi 

f | tanöcsi 

E 3 ipari szövetkezeti 

F-

600. sz Ipari Szakmunkásképző Intézet 

mezőgazdasági szövetkezeti 

magán 

¿.¿i.oöra 



Csongréő c&gye Xpert tszaiznunizaalcópző Intézetet I• évfoly ami tanulóinak meg" 

oszlása a szülők foglalkozása szerint. /1977. IX* 15-1 állapot./ 

7.33. t&bl&zat 

Fiu Lány Lgyütt Az összlétszám 

Megnevezés Össze-
sen 

Ebből a 
600. sz 
Szaka. 
Intézet 
tanulója 

Össze-
sen 

íábböl a 
60u. sz 
Szaka. 
Intézet 
tanulója 

| 
Mind 
össze-
sen 

¿bböl a 
600. sz 
Szakn. 
Intézet 
tanulójq 

egyei 
ÓOw.SZ. 
Szakn. 
Intézet 

Munkas-
osztályhoz 
tartozó 

f iz ikai 
dolgozó 705 315 282 5 987 318 62,5% 70,2% Munkas-

osztályhoz 
tartozó közvetlen 

tersu irányító ? ! 78 32 19 
> 

1 97 33 

Szövetkezeti 
f iz ikai 
dolgozó 

í3 T3 
N N co a 504 100 123 1 427 lol 25,9% 22,0% 

paiuszii 8ÖÍJ« 
hoz tartozó közvetlen 

term. irány itó i ! 

M 
a G 
.—4 M 

16 8 6 1 22 9 

Értelmiségi és egyéb 

i ! 

M 
a G 
.—4 M 105 28 35 1 140 29 8,1% 5,8% 

Kisárutexzaelő,kiskereskedő 
eu • 
ő 6 45 lo 16 - 61 10 3,5 2,0% 

Összesen 1255 491 481 9 1734 500 100,0% 100,0% 
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dát képezik a munkásosztály gyermekei «int a aagya iskolá-

inak öcs zeeéág ében, anl önmagában le növeli a pedegógue-

közöaaág felelőseágát, Mivel intézetünkben ez az árták 

70,2 JU-ot autat, megállapithatá, hogy a nálunk oktatott 

ezskaékben tanulók zömnél a szőlői háztól kapták indítta-

tásukat, Az a tény viszont, hogy szövetkezeti parasztsá-

gunk gyermekeinek száma relatíve alacsonyabb aint a ae-
\ t i V. » \ i 

gyei átlag. Szeged vonzáskörzetével fögg össze. Mivel szak-

munkástanulóink többségének /mintegy 80 %-ának/ szülei fi-

zikai dolgozók, az a családokból érkező fiatalok sokolda-

lú kulturális, szociális áa anyagi támogatását, társadal-

mi beilleszkedését társadalmi segítséggel le elő kell se-

gítenünk, Természetesen a többi kategóriába Aieáruter-

melő, kiskereskedő, érteimleégi és egyéb/ tanulóink vi-

szonylag kis hányada tartoziit, 

A fantlak előrebocsátása után nézzük aag a vállala-

toknál történő oktató-nevelő munka sajátosságait! 

Mindenekelőtt az oktató munka azon jellemzőire uta-

lunk, melyeket korábbi fejezetben vagy fejezetekben ele-

néztünk, majd padig egyéb ismérveit foglaljuk össze. Nem-

egyszer hangsúlyoztuk, hogy a tárgyi-dologi adottságok 

/főleg a bázisvállalatoknál/ általában kedvezőbbek, a 

hogy az oktató munka során kisebb pedagógiai tudatosság 

érvényesül, mint az intézeti tanműhelyben• A szinvonalat, 

tervszerű áe tudatos pedagógiai munkára napjainkban a 
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korábbinál fokozottabb mértekben van szükség. Ez többek kő-

zött abbéi adódik, hogy ez ismeretanyag folyton nő, társa-

dalmunk egyre magasabb szinten képzett szakmunkásokat igé-

nyel, s ugyanakkor annak oktatására relatíve aind kovoeobb 

idő áll rendelkezésre. Különösen lényeges ennek hangsúlyo-

zása ma, aÍvel 1975, XX, 1-től az egységes /tagozat nélkü-

li/ képzés bevezetésével a gyakorlati oktatás óroszáaa 

csökkent, valamint a vállalatoknál aa már általánossá vált 

szabad ezoebet alatt is redukálódott a gyakorlati oktatá-

si idő. Az Így kieső időt csak hatékonyabb pedagógiai »un-

kával. Jobb műszaki ás agyáb faltátalakkal lehat ellensú-

lyozni. Zárójelben itt kívánjuk megjegyezni, hogy az ok-

tatásban résztvevő vállalatok, valamint a szakoktatók 

nagy száma, illetve a képzési terület sokrétűsége alatt 

a személyi és tárgyi feltételek nemcsak vállalatonként, 

hanem gyakran tanulócsoportonként is nagy altérést mutat-

nak* 

Napjainkban mind országosan, aind magyal, illetve in-

tézeti vonatkozásban elmondható, hogy az oktatásban részt-

vevő vállalatok gyártaányezerkezete, termelési etruktu-

rája Jelentőe mértékben rányomja bélyegét a tanterv tel-

jesíthetőségére, Mag kall ugyanakkor azt is Jegyeznünk, 

hogy az oktatásban oly nagy ezerepet Játszó vállalatok 

alaptevékonyoágo a termelés, magitélésük a termeléei mu-

tatók alapJón történik, a llymódon az eleődlegee válla-

lati érdek ezeknek a Javításához fűződik. Ez le tényező-
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ja annak, hogy több aeatban a temelési érdek alá rendalik 

a szakmunkástanuló-képzéet• Ztt jut komoly szerep az isko-

lának, mikor ezeket a problémákat elemzi, feltárja, a szűk-

aágaa lápáeakat megteszi. Él a szakmunkástörvény adta jo-

gaival, a azért a kiagáazitő gyakorlati oktatást, valamint 

a tanulók vállalatok közötti csóréját - a tanterv minél 

jobb teljesitéee érdekében - megezervezl és végrehajtja. 

Néhány vállalatról az la alaondható, hogy nem használják 

ki kellően az oktatáel időt /az oktatási idő kihasználás 

kb. 60 %/• Ezért amikor az slvágzsndő faladatok növekedé-

sét elismerjük, szólnunk kell arról la, hogy még sok a 

kiaknázható tartalék la* Például jobb Qzaa- éa aunkeszer-

vazóssel csökkentani lehatna az élláeidőt, az egynomü mun-

kák arányét éa változatosabb munkafeladatokat lehatna ad-

ni tanulóinknak* Kedvező hatása lanna, ha alnden szakok-

tató laaarné éa figyelőmmel kleérné az elméleti oktatás 

anyagét abból a célból, hogy kapcsolatot teremtsen az el-

aélet éa a gyakorlat között éa tudatosítsa a tanulóban az 

aleéleti anyag gyakorlati alkalaazéeénak szükségességét éa 

lehetőségét* 

Ugyanakkor azok az elvárások a ezektárgyak oktatói 

- a tanárok - falé la érvényesüInak, sálkor az elméleti 

laaeretek elsajátíttatásakor falhívják tanulóik figyelmét 

azok gyakorlatban való alkalmazásénak lehető©ágaira, a ami-

kor a kétirányú folyamat a tanulóban találkozik, aaradan-

dóbb Ismeretanyag kialakulásét eredményezi. 
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Az is növelné a szakoktatók aunkájának eredményessé-

gét, ha eályebb összefüggéseiben lemarnék a tantervi köve-

telményeket. Nem egy ezakoktatónál előfordul, hogy aunkáje 

aorán a bevezető foglalkozásra koncentrál s nem tervezi meg 

kallóén a napi foglalkozás többi ráezát. 

Ahhoz, hogy a vállalati gyakorlati oktatás hatékonyaá-

ga tovább növekedjék, aág további tanműhelyek ós csoportos 

oktatásra alkalmas munkahelyek kialakítására lesz szükség, 

8 maikor a Magyar Tanácsköztársaság a szakmunkásképzésről 

szóló határozatában leszögezte, hogy - "Az ipari szakisko-

la mintaüzem lesz •••A primitív technikától a legmodernebb 

gépig végigvezetik mesterségének egész technikáján, hogy 

igazi, önálló szakmunkáséi váljék" /Eertoe Erzsébet cikke. 

Fáklya, 1919* febr./ az oktatée mintaüzemben folyjék, ab-

ban azerapat játszott az a fölismerés, hogy a jól felsze-

ralt tanaühelyben célirányos tervezőmunkával, a tanmene-

té tárnáknak megfelelő munkák biztoe1tárnával az oktatás ha-

tékonyságát nagyban lehet növelni. /Mag kall ugyanokkor je-

gyezni, hogy ceak néhány szakmát lehat tanműhelyben meg-

tanítani./ Ma mér agyra több közepesen, vagy jól falsza-
ralt vállalati tanműhely létesül. Kár, hogy azok működésé-

hez oktatási-termelési tarvak nma készülnek. 

Gondot jelent, hogy néhány ezakma /pl.: esztergályos, 

géplakatos, vas- éa fémszerkezetlakatos, etb./ tantervé-

ben előírtaknak intézeti tanaühelyben kb. 90-100 a 

vállalati oktatásban kb. 75-05 %-a a teljesíthető - a gé-
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pete,• tárgyi feltétel* hiánya alatt. 

Ma aég elmondható, hogy a vállalati tenulófeieiőeők 

igen kle hányada A b . 15 %-•/ rendelkezik pedagógiai kép-

zatteéggel. Jóllehet ez s részarány is az utóbbi évek pozi-

tív változásainak az eredménye, melynek további emelése 

kedvező hatást fejtene ki az oktató-nevelő munkára. Itt kí-

vánjuk azt la megjegyezni, ugyancsak kedvező hatóét válta-

na ki a vállalati szakmunkásképzés egészére, ha ez üzemi 

középkédereket nagyobb érdekeltség /anyagi, erkölcsi/ főz-

né a minőségi szakounkáskópzéehsz. 

Joggal apellálhatunk azok véleményára is, akik a kép-

zés alanyai* Szakmunkástanulóink a vállalati képzésről al-

kotott véleményüket különböző fórumokon /ifjúsági parla-

ment, KISZ ülések, osztályfőnöki órák, vállalati termelési 

tanácskozások, etb./ kinyilvánítják. 6 vélemények összefog-

lalásét adjuk akkor, sálkor elmondjuk, hogy szeretik éo el-

ismerik a vállalatoknál folyó gyakorlati foglalkozásokat. 

A tanulók elmondták, hogy az esatonként vagy általá-

ban jobb felszerelteágü üzemi műhelyek ellenére a legtöbb 

hasznosítható ismeretanyagot a pedagógiai felkészülteág-

gal rendelkező, e a tantervi előírásokhoz jobban ragasz-

kodó főhivatású szakoktatóktól kapták. Ez ártható is, hi-

szen a vállalati állományú szakoktatók személyének kije-

lölésénél előfordul, hogy a pedagógiai rá tora ette ég fi-

gyelmen kívüli hagyásával csupán szakmai eredményeik a dön-
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tőek. Ezért az iskola arra törekszik, hogy minden válla-

lati szakoktató megbízásánál a pedagógiai szempontok la 

érvény esüljen ek. 

Az ifjúság elmondja, hogy véleményük szerint ott for-

dítanak nagyobb gondot képzésükre, ahol égető a munkaerő-

hiány /Pl.i xx. AFXT vállalatnál/. Máshol viszont móg a 

társadalmi szervek sem tárgyalják önálló napirendi pont-

ként a szakmunkásképzést. A tanulók azt is elmondják, hogy 

a vállalatoknál több esetben kifogásolható azoknak a gé-

peknek az állapota, amelyeken ők gyakorolnak. Ez a véle-

aény megalapozott. Ugyanakkor pozitiven nyilatkoztak ar-

ról a tényről, hogy lehetőségük van különböző gépeken 

dolgozniok, tanulmányozhatják a teraalási folyamat egész 

vertikumát, szakoktatóik segítségével bele tudják helyez-

ni az általuk végzett munkafolyamatot, a a termák olké-

82üléee /jő minősége/ sikerélményhez vezet. Ezáltal örö-

met lelnek a munkában, vágyat ébreszt bennük, hogy a mun-

kadarabot, később a teljes munkafolyamatot önállóan ké-

szítsék el. Terveket szőnek későbbi alkotó tevékenysé-

gűkről. Tisztelet ábrád bennük a jól képzett szakmunká-

sok - legtöbbször szakoktatójuk - iránt, bennünk talál-

ják mag a példát épet és ugyanakkor elítélik ée szóváte-

azik a lazaságokat. 

Legfontosabb tevékenységünk a szakma elsajátítása 

mellett tanulóink életkori sajátosságaiból adódóan a ne-
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velée* B tevékenységünk akkor lesz eredményes, ha az nem 

•pontén, hansra célirányos, pedagógiai tudatosságtól átha-

tott, jól átgondolt« módszertanilag mer felelő, e a nevelés 

minden területére kiterjed. Az a téren elért eredmények mel-

lett igen eok aég a kiaknázatlan tartalék« A nevelés vala-

mennyi eszközét fel kell használnunk annak érdekében, hogy 

kommunista jellemvonásokkal rendelkező jó szakembereket 

képezzünk, C2ért nemesek tevékenységünket, hanem környe-

zetünket is ugy kell formálni, hogy o célnak magfeleljen, 

A környezet formálásának egyik legfontosabb területe 

a jó pólde biztosítása* Mivel a tanulókra azok hatnak lég-

erő teljes ebben, akikkel közvetlen érintkezésbe jutnak, 

igen fontot, hogy azakoktatól; munkatársai mindenben pél-

dát mutassanak, A szakoktatók magjelenése, öltözködési 

médja, müveit magatartása, életfelfogása, munkához való 

viezonya, magánélete, politikai megnyilvánulása, társadal-

mi areulate folyamatosan hat a tanulókra és ezáltal észre-

vétlenül alakltja, a maga hasonlatosságéra formálja őket, 

A környezet személyes példaadésának abban áll nagy ereje, 

ezért káros, ha a követendő példa mellett olyan negatív 

megnyilvánulásokat is tapasztalnak, amelyok károe hatást 

fejtenek ki bennük, lerombolják az addig falápltetteket. 

Ha a tanuló például azt látja, hogy a vállalatnál agyasak 

nem dolgozzák végig a munkaidőt, vagy italoznak, alakos-

kodnak, atb, igen nehézzé válik a szakoktató munkája* Amig 
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az intézeti tanműhelyben szinte kivétel nélkül eaak pozi-

tív hatésok érik a tanulókat, addig a vállalatnál a Já pél-

dák eokaeága «ellett a fenti példákkal la találkozik. A 

pedagógiailag Jól felkészült szakoktató faladata akkor tár-

gyilagosan megmagyarázni a hibák okát, károa következmé-

nyeit éa megmutatni elkerülésüknek módját. Ha az nem marad 

al, a tanuló a negatív példából la pozitív következtetést 

ven la erköleel tekintetben. A példák neveié ereje meg-

hat vény ozádlk. ha tanulóinkkal azokat megbeszélJük, ele-

mezzük, értékeljük• E felelősségteljes munkát nem hárít-

hatjuk kizárólag a szakoktatóra* Munkájához nagy segítsé-

get nyújthatnak a társadalmi szarvak /a vállalati KXSZ 

szervezettel ilyen témakörből szervezett politikai ankét, 

atb*/, amellyel azonban a jelenlegi gyakorlatban eég esek 

ritkán találkozunk* 

Nagy a nevelőereje a tanulók eszményképének is* Mi-

vel az eszménykép önmagától nem vonul be az ifjúság életé-

be, tervszerű navalámunkánkkai kall azt elősegíteni* E té-

ren sár azt le eredménynek könyvelhetjük al. ha tanulóink 

büszkék arra, hogy az adott vállalatnál sajátítják al a 

szakmát áa hegy a vállalat közöseágénak Ők la tagjai* A 

vállalati kollektíva /szocialista brigád/, vagy annak va-

lamely kiemelkedő személyiségének tisztelete lelkesítő 

példaként hathat a tanulára, a célul tűzheti annak követé-

sét a mindennapokban. 
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Tekintettől arra. hogy a raindsnoldeluen, harmonikusan 

fejlett,elméletileg ét szakaailag sokoldalúan képzett, aun-

ksezerető, szocialista vllágezomlélettel ós erkölccsel ren. 

dslksző személyiség klalakitása hosszú folyamat eredménye, 

oktató-nevelő tevékenyeégőnket ugy kell asgszsrvsznönk, 

hogy az egységes folyamat legyen. A nevelési folyamat té-

nyezői kőzöl /cseléd, kollégium, iskola, ifjúsági mozgalom, 

társadalom, vállalat/ az utábbirs koncentrálunk annak hang-

súlyozása aellett, hogy a nevelési folyamat a falsoroltak 

dialektikus együtthatáséból áll elő. A szakmunkásképzés 

során arra kall törekednönk, hogy a tudatos ée tervezerö 

nevelő munkát végző iskola legfőbb segítője a téren a vál-

lalat legyen. Erre többszörösen la apellálhatunki egyrészt 

aort a nevelés kollektív jellegű, hisz a nevelés csak a 

közösségbon és a közösség által végezhető, aéaréezt padig 

tanulaányl idejüknek nagyobb hányadát tanulóink a válla-

latoknál töltik. 

Azt la el kell mondanunk, hogy a vállalati körülmé-

nyek között általában nahezabb a növelési beszélgetések 

folyamatos megtartása s általában a nevelési lehetőségek 

kihasználása* Sajnos a gyakorlat azt autatja, hogy a vál-

lalati képzés sorén legtöbbször aktuális, illetve utóla-

gos nevelés folyik* Széatalanezor előfordul, hogy akkor 

használják a nevelés eezközeit, amikor a tanuló valami-

lyen hibát követ el /késik, vagy «ás aódon zavarja a fog-

lalkozés rendjét, selejtes munkadarabot állit elő, etb./. 
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tehát ugy le mondhatnánk, hogy e nevelée sokszor a köve-

telésre ée büntetésre korlátozódik, e ez egyéb hatékony 

eszközökkel, módszerekkel ritkábban élnek. Azt is sl ksll 

ugyanakkor laasműnk, hogy a követelésnek nagy a nevelő 

ereje, amelyet Makarenko Így fogalmazott megt ... "élnél 

többet követelni az embertől, de egyben minél Jobban be-

csülni az egyéniséget. A ml dialektikánkban az szigorúan 

véve egy és ugyanazt amikor sokat követelünk valakitől, 

abbén már bennefogleltátik tiszteletünk irántat éppen 

ezért tiszteljük őt, mert követelünk tőle ée mert követe-

lésünk teljosül." Tehát a nagy pedagógus egyéniség ezt 

tanította, hogy legyünk igényesek a tanulókkal szemben, 

támasszunk erőfeezltéet igénylő, de teljesíthető követel-

ményt, ugyanakkor tlsztaljük, bízzunk benna és ismerjük 

el teljesítményét. Sajnos nem élnek szakoktatóink eleget 

a jutalmazás eszközével, holott tudvalevő ennek serkentő 

hatása. Fogyatékossága a gyakorlati oktatásban rajlő ne-

velésnek az le, hogy a vállalatoknál nem kapják aeg kal-

lóén az átfogó, jövőbe tekintő szemléletet. Nem mutatnak 

rá kellően a jelenlegi helyzet megváltozásának útjaira, 

a fejlődés perspektívájára* Eredménynek könyvelhető el 

azonban az, hogy legtöbb vállalatunknél folyó nevelómun-

ka eredményképp tanulóink az üzemben akarják megtalálni 

számításaikat, életcéljukká a munkásélet vélik. 
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A fentlekben ez oktató óe nevelő tevékenyeéget eeek 

didaktikai célból választottuk ezét,hisz a ezskmunkéekéj»-

zée során az oktató-nevelő aunkánk egységes folyan atot 

alkot, moly folyamatbál hol az oktatés, hol a nsvalée moz-

zanatel kerülnek előtérbe. 
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¡JAVASLATOK 

értekezésemben - fi célkitűzésnek »«síelőiden - erre 

törekedtem. Hogy felvázoljam s vállalatoknál történő ezak-

eunkáeképzéo Jelenlegi helyzetét, rámutatva a különböző 

feszültségekre. problásékra la* Munkám eorén naacaak a 

vállalati gyakorlati oktatás kérdéseire szórItkoztest, ha-

nem a aályebb összefüggések feltárása vágatt igyekezte« 

azt a szokounkásképzée egészébe belehelyezni. Több «est-

ben ösezehaeorlitáet tette® az intézeti tanműhelyi, vala-

mint a vállalati gyakorlati oktatás között, a nemegyszer 

- a képzés relativ helyének megítélése céljából - megyei, 

illetve országos kitekintést eszközöltea. 

Amikor arról szálunk, hogy a magyar szakmunkáskép-

zés felszabadulásunk éta milyen hatalmas utat tett mag, 

a fejlődésénok ma is egy intenzív szakaszában vagyunk, 

a fennálló problémák orvoeláee végett néhány javaslattal 

élünk. 

Iskolánkhoz hasonlóan a megye többi Ipart Szakmun-

kásképző Intézetében tevékenykedő szakoktatók • a ugyan-

így a vállalati szakoktatók - közül kevés rendelkezik 

pedagógiai vágzattaéggel, ezért célszerűnek látszana 

Báca és Békés megyék szakoktatóival együtt képzésükről 

szegeden gondoskodni, alvel a feltételek itt teljes mér-

tékben adottak. 

Mag kellene oldani továbbá az intézeti áe vállalati 
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szakoktatók rendeaeree együttse továbbképzését is. 

Nagy szükség lenne - főképp a vállalati állományú 

szakoktatók /főhivatású éa czokmunkás-szakoktatók, r,os-

torok/ - részérő kidolgozni egy olyan kézikönyvet, amely 

az oktatással-neveléssel kapcsolatos legalapvetőbb pe-

dagógiai, didaktikai, pszichológiai, etb, ismereteket 

magába foglalna, 

A gyakorlati oktatás szakdidaktikájával és ozekraód-

szorterável tudományos körökben is viszonylag kevesen 

foglalkoznak, s még számos klmunkálatlen területe van, 

Zlymódon elroerad mind a szakdldaktlka éc szakmódszertan 

egyéb ágaitól, mind padig az igényektől, A kutetás-ter-

vazée és irányítás során nagyobb teret kellene biztosí-

tani a fontos területnek. 

Az iskola bázlevállalatalvel közösen állítson össze 

általános müveltságfejlesztő programot, thhez egyrészt 

igényelni kellene a tanácsok segítségét, másrészt figye-

lembe kellene venni ebben a kulturotthonok, muzeumok, 

színházak, könyvtárak, etb, által nyújtható feltételeket 

le. 

Kívánatos lenne, ha a vállalataink a területükön 

folyó szakmunkásképzést - az iskolával közösen - meg-

vizsgálnák, s gozdeoági, pórt áe szakszervezeti vezeté-

sük « munka megjavítása érdekében határozatokat hozna, 

A vállalatok ellenőrzésekor áe értékelésekor azok szak-

ounkásképzée1 tevékenyeágét la figyelembe kellene venni. 
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Célszerű lenne a szakmunkásképzésben közvetlenül vagy 

közvatva résztvevő vállalati dolgozók premizálását a ter* 

eelásl mutatókon tul ahhoz la kötni, miként biztosították 

az oktetá«novelő munka faltételeit áa területükön allyan 

a szakmunkásképzés színvonala. 

Tovább kall javítani az iskola-vállalat kapcsolatát. 

Fái kall hívnunk vállalataink figyelőét arra, hogy 1980 

után Imi át növmkvő létszámú szakmunkástanuló gyakorlati 

oktatásáról kall gondoskodnunk, melyre aár most fal kéli 

készülnünk. Ennek érdekében a vállalatoknál történő gya-

korlati oktatás személyi áa tárgyi feltételeit a tanmű-

helyek számát áa felszerelésüket, a munkahelyi feltéte-

leket, tovább kell javítani, A vállalatok készítsenek 

rövid áa középtávú azékmunkáaképzáal terveket, 

A szelletül áa az anyagi erőforrások hatékonyabb ki-

használását szolgálná, ha a vállalatok • élve a ezekmun-

késtörvény adta lehető©égőikkel - közösen létesítenének 

magas műszaki-technikai szinvonalat megtestesítő tanmű-

helyeket. 

Érvényt kellene szerezni az 1/1972/1, 18./ HÜM az. 

randalatnak, miszerint a vállalati oktatókat intézeti 

állományba kall átvenni, /I randalat aagvaléaltáaának 

jelenleg aég pénzügyi akadályai vannak,/ 



Itt szeretnék köszönetet mondani Dr. Ágoston György 

tenozékvezető egyetomi tanárnak, e pedagógiai tudományok 

doktorának, dolgozatom megírásához nyújtott segítségéért, 

hasznos tanácsaiért. 
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vállalatok egyöttraüködé©érői, valamint a szakközép-

iskolákban folyó azakmunkáskápzás egyse kérdéseiről* 
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29« azáa 3« p. 



- 92 -

13/1969/UX.30/ MÖM ez. "A szakmunkásképzésről szóié 1969« 

évi VI. tőrvény módosított, egységes szerkezetbe 

foglalt ezövege" Munkaügyi Közlöny 1975. Jul. 24. 

10. szAo 329-376. p. 
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zés feltételeinek ezabályozéea" tárgyéban, Buda-

pest, 1976. okt. 5. p. 



- 93 -

A X. Volán vállalat 1975-80-es évekre szóló Kollektív 

Szerződése mellékleteként kiadott "Oktatási sza-

bályzat" X. Volán Vállalat 1976. 7. p. 
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Gál Róberti A szakmunkásképzést befolyásoló tényezőkről. 

Társadeloatudományi Közlemény* 1973, 3, ezéa 3-24, p# 
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Keszthelyi Istvánt Árnyékos oldalon /A szórványkápzáe-
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Pártélat 1965. 6. szám 19-22. p. 

Kovács György Attila« Oktatás ós gyakorlat. Népsza-

badság 1978. jen. 21. 1* p. 
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