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Bevezetés  

Régóta közismert, hogy az adott társadalom gazda-

sági élete és iskolarendszere /közoktatási rendszere/ kö-

zött szoros összefüggés van. A marxista filozófia egyértel-

müen bizonyitotta, hogy a gazdasági alap meghatározó szere-

pe hogyan érvényesül a felépitmény jellegű nevelési rend-

szerben, ugyanakkor feltárta azt a dialektikus kapcsolatot 

is, mely e két tényező között van, ami miatt szükséges a 

gazdasági-társadalmi alap és az iskolarendszer közötti össz-

hang, harmónia megteremtésére törekedni. Hosszú ideig az 

volt a jellemző, hogy a közoktatás szervezettebb, rendsze-

rét tekintve fejlettebb volt, mint a gazdaság szervezett-

sége. A tudományos-technikai forradalom kibontakozásával a 

közoktatási rendszer "előnye" megszünt, ugyanis a gazdaság 

szervezettsége, termelékenysége messze felülkerekedett az 

oktatás korábbi szervezettségi szinvonalán. A tudományos-

technikai forradalom távlatait ma még nehéz belátni, nehéz 

megitélni milyen további fejlődés várható. Annyi azonban 

egyértelmüen megállapitható, hogy a tudományos-technikai 

forradalom kihivására a közoktatásnak válaszolnia kell. 

Ennek a válasznak tartalmaznia kell mind a szervezeti-rend-

szerbeli, mind pedig a tartalmi oldal fejlesztésének stra-

tégiáit, megoldásait. 

A gazdasági-társadalmi fejlődés, valamint a köz-

oktatás fejlődése közötti diszkrepancia felismerése kész-

tette a társadalmi és gazdasági haladásért felelősséget ér-

ző gondolkodókat, szakembereket arra, hogy a közoktatás 

fejlesztésében közremüködjenek. 



A világszerte tapasztalható jelenség nem kerülte el hazán-

kat sem. Tudósok, politikusok, gyakorlati szakemberek 

fejtik ki véleményüket, tesznek konkrét intézkedéseket a 

közoktatás ügyének előbbre vitele érdekében. 

A társadalom, a gazdaság fejlődésének menetében 

beálló jelentős változások mindig reflektorfénybe állit-

ják az adott társadalom oktatását. "Napjainkban olyan hely-

zethez érkezett el a magyar közoktatásügy, az oktatáspoli-

tika, hogy a közoktatási rendszer, ha nem is gátja 	a 

gazdasági-társadalmi fejlődésnek, egyre inkább a kritikus 

határhoz érkezik, egyre kevésbé tud megfelelni az össztár-

sadalmi elvárásoknak." /1/ Az ebből a helyzetből adódó 

feszültségek feloldásában az iskola lehetőségei korláto-

zottak, de szerepe az ellentmondások csökkentése szempont-

jából lényeges. A gazdaságban napjainkban az intenziv fej-

lesztés szakasza van napirenden, ebből adódik, hogy az 

oktatásban-nevelésben is a hatékonyságot kell fokozni. 

Az MSZMP KB. 1972-es oktatáspolitikai határoza-

tának megvalósitása során történtek változások, frontáttö-

rés azonban nem következett be. Csak a pedagógiai kutatások 

növelésével, a társtudományok és a határtudományok ered-

ményeinek felhasználásával, a gyakorlati tapasztalatok hasz-

nositásával lehetséges az előrelépés. 

Egy adott ország oktatási rendszere erősen kötő-

dik a történelmi tradiciókhoz. 



Ennek figyelmen kivül hagyása, súlyos társadalmi konflik-

tushoz vezethet. Ezért a közoktatás távlati fejlesztésé-

vel foglalkozó szakemberek, oktatáspolitikai vezetők egybe-

hangzó véleménye az, hogy az eddig megvalósitott tantervi 

korszerüsitések -eredményéinek -felhasználásával -, —a reformok-

ban rejlő tartalékok mozgósitásával kell a fejlesztést 

megoldani. 

A rendszertani és tartalmi változások következ-

ményeinek behatárolására, a várható buktatók felmérésére 

és kiküszöbölésére lehetőséget a kisérleti kipróbálás ad. 

Ilyen rendszertani változtatás bevezetésére került sor 

1979. szeptemberében. Ennek koncepcióját a szegedi József 

Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke dolgozta ki 

dr. Ágoston György tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével. 

/A koncepció kipróbálását a Müvelődési Minisztérium 

2o374/1978. sz. alatt engedélyezte./ A koncepció lényege 

a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés átalakitása egy-

séges középiskolai képzés differenciált ágazataivá. 

Dolgozatunkban a kisérlet eddigi eredményeinek 

és az oktatási dokumentumok ismeretében a műszaki alapisme-

retek és az arra épülő villamosipari szabnák tanterveinek 

és tananyagának elemző értékelését, az abból levonható 

következtetések feldolgozását tüztükki célul. .A témaválasz- 

tást indokolja — a szakmai érdeklődésen túl —, hogy a jelen-

legi struktura tartalmában a legjelentősebb változtatás 

e területen, a müszaki képzés rendszerében következik be, 



igy a legtöbb hibalehetőség is e területen jelentkezik. 

Ennek megelő26sét segitheti elő az alapos, többoldalú 

tartalmi elemzés. 



I. A magyar iskolarendszer 

1., Iskolarendszerünk fejlődése és távlati fejlesztésének 

iránya 

A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos kisérleti oktatás 

koncepciójának áttekintéséhez szükségesnek tartjuk iskola-

rendszerünk fejlődésének rövid áttekintését, elsősorban 

a felszabadulás utáni időkre figyelve. 

Magyarország 1945. előtti közoktatási rendszeré-

re a korszakos elmaradás, az erőteljes differenciáció és 

szelekció volt a jellemző. A müvelődés a  felsőbb osztályok 

privilégiuma volt. 

Ezt az évszázados örökséget kellett felszámolnia 

annak a felszabadulás után elkezdődött folyamatnak, amely 

az 196o—as évekig tartott: a kulturális forradalom kereté-

ben megszüntetni a néptömegek elmaradottságát, demokrati-

zálni az oktatási rendszert. 

A 8 osztályos általános iskola kötelező elvégzé-

sének bevezetésére közvetlenül a felszabadulás után, 

1946—ban került sor. "A magyar "általános iskola" — számos 

szocialista ország oktatási reförmjától eltérően - - nem 

egyszerüen az elemi népiskola továbbfejlesztett változata 

volt. A 6, később 8 évfolyamos elemi népiskola rendszere 

tulajdonképpen már a felszabadulás előtt készen állt. 



A magyar általános iskola mégsem ennek jogutóda, hanem a 

középiskolázás általánossá tételének igényőből született." 

/2/ Az általános iskola tananyaga, müvelődési tartalma a 

marxizmus-leninizmus talaján állt, korszerü ismereteket tar-

talmazott, a tanterv minden eddiginél fejlettebb volt. Eze-

ket a tanterveket később meglehetősen sok- és jogos - kri-

tika érte. Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy a köz-

oktatás - de az egész kultura is - társadalmilag meghatáro-

zott folyamat, nem tükrözhetett mást, nem lehetett több 

vagy kevesebb, mint amit az akkori társadalom illetve tudo-

mányok fejlettsége meghatározott, amit a politikai helyzet 

lehetővé tett. Ez fokozottabban tükröződik az 195o .-es évek- 

ben bevezetétt újabb /második/ tantervi reformban, amikor 

a szocializmus követelményeihez próbálták adaptálni az is-

kolai feladatokat, jórészt szovjet minták alapján. Ezekben 

a dokumentumokban a tartalmi változtatást szocialista állam-

polgárrá nevelés, a társadalmi és politikai id .őszerüség 

szempontjai szerint végezték el. 

Az 1956-os ellenforradalom politikai-társadalmi 

katarzisa, a megújulás, a közoktatást sem hagyta érintetle-

nül. Ennek hatására következett be 196o-ban a harmadik je-

lentős változás közoktatásunk felszabadulás utáni történe-

tében mind a tartalmi, mind a strukturális célok vonatko-

zásában. Alapelve a reformnak az volt, hogy  növelni kell  a 

felnövekvő ifjúság általános és szakmai műveltségét, az is-

kola nyitottabbá tételével fokozni kell az élettel, a gya-

korlattal való kapcsolatot, erősiteni kell a tanulók marxis- 

ta-leninista világnézetét. 



Az általánosságban megfogalmazott elvek az ok-

tatás tartalmi korszerüsitésében öltöttek testet. 

Ezek a következők voltak: 

" - a tantervek az oktatás minden fokozatán váljanak 

korszerübbé, a tantervekben kapjanak helyet a természet-

tudományok újabb eredményei, a társadalomtudományok mai 

kérdései, továbbá bizonyos technikai ismeretek, a tanterv 

biztositson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal, nyújt-

son tájékozódást a termelés alapjaiban és szolgálja a 

szocialista világnézet kialakulását; 	. 

- szünjék meg a tanulók túlterhelése; 

- az általános iskolákban növekedjék a gyakorlati fog- 

lalkozások száma _; 

- a gimnázium adjon szakmai előképzettséget /5+1 rend- 

szer/; 

- a szakközépiskolák nyújtsanak középfokú általános 

műveltséget és szakképzést." /3/ 

A tartalmi célok megvalósulását elősegitették a felszabadu-

lás óta eltelt idő eredményei, támaszkodhattak a korábbi 

oktatási dokumentumokra. Külön kiemelést érdemel az a tény, 

hogy a reform hatására az iskolai nevelés és a gyakorlati' 

élet kapcsolatának megvalósulása realitássá vált. 

Korazerü tantervek, tankönyvek készültek. De nem valósult 

meg a tanulói túlterhelés csökkentése, a világnézeti neve-

lés hatékonyabbá tétele. 

A reform jelentős szerkezetbeli változásokat is 

megcélzott: 



" — a tankötelezettség korhatára emelkedjék a 16. élet- 

évre; 

— a nappali tagozat mellett fejlődjék a munka melletti 

képzés, hogy minél többen szerezzék meg a középfokú 

általános és szakmai műveltséget; 

— a továbbképző tagozat létrehozása az általános is- 

kola elvégzése után-tovább nem tanulók számára; 

— a gimnáziumi képzés kiterjesztése és a szakmai elő- 

képzéssel való összekapcsolása; 

— az egy szakmára képző, érettségizett szakmunkásokat 

kibocsátó szakközépiskola létrehozása és elterjesztése; 

— technikusok képzésére a felsőfokú technikumok létre-

hozása; 

— a felsőoktatásban a tanulmányokat megelőzően és a 

tanulmányi időszak alatt egyaránt folytatandó hosszú 

időtartamú gyakorlati munka bevezetése." /4/ 

A megcélzott strukturális változtatások előre-

mutató jellege vitathatatlan, ma is alapjául szolgálnak az 

oktatási rendszert megváltoztatni szándékozók törekvéseinek. 

A legnagyobb ellentmondást a középiskoláztatás általános 

bevezetése és a gazdasági lehetőségek okozták. Ugyancsak 

hamar véget ért a munkára nevelést célzó, alapelveiben 

rendkivül progressziv megoldás, az u.n. 5+1 rendszerű 

képzés. A kudarcot'az erőltetett kivitelezés, a feltételek 

hiánya okozta. A középfoku végzettségei szakmunkások képzése 

szakközépiskolában két okból is időszerütlen volt: egyrészt 

a gazdaság fejlettsége nem igényelte, 



másrészt - és az a figyelemre méltóbb - az egy szakmára 

kiképzett szakmunkás nem állitható át széleskörü alapszak-

mai müveltség hiányában más szakmára. 

A felsőfokú technikus képzés társadalmi presztí-

zse nem volt megfelelő, a tradiciók - még a mai napokban 

is - a középkáder kategóriába sorolják a technikusokat. 

Az 1947.óta bevezetett népgazdasági tervezés az 

196o-as évekre "megizmosodott", amelynek szerves részét 

képezte - és képezi egyre inkább - az oktatás. tervezése. 

E ézükségszerüség felfedezése és az oktatás tervezésnek 

a munkaerőszükséglet tervezésénél tágabb értelmezése veze-

tett el a gazdaság és közoktatás jobb összehangolásához. 

Az 196o-as reform hiányosságainak felismerése 

mind a politikai vezetést, mind az oktatási kormányzatot 

a reform korrekciójára kényszeritette. Erre a módositásra 

1965-ben került sor. A reform által létrejött ellentmondá-

sok, feszültségek feloldására az MSZMP Politikai Bizottsá-

ga a következő változtatásokat határozta el: 

" - a szakmunkásokat hosszabb távon is a 3 éves szakmun-

kásiskolában kell képezni; 

- meg kell szüntetni a szakközépiskolai szakmunkás-

képzést és a gimnáziumi kötelező szakmai előképzést; 

- a szakközépiskolákat a technikumi modell szerint 

kell fejleszteni; 



- lo  

- a technikusminősitést az iskolarendszeren kivül kell 

megoldani; 

- létre kell hozni a hétfokozatú felsőfokú oktatást, 

kiépitve a főiskolákat a megszüntetendő felsőfokú tech- 

nikumi hálózat bázisán; 

- ki kell alakitani a korszerűbb "emeltszintű" szakmun- 

kásképzést; 

- csökkenteni kell a gimnáziumi és növelni kell a szak-

középiskolai képzés arányait." /5/ 

A feladatok megoldása a középfokú képzés fejlesz-

tését jelentette, igy az anyagi ráforditások többsége a 

középfok felé áramlott. Ez azonban újabb feszültséget ered-

ményezett: a figyelem és az anyagi támogatás csökkent az 

alsófokú képzésben. A határozatból kiérződik, hogy a vál-

toztatásokat a gazdaság aktuális állapota, akkori igénye 

motiválta. 

A korrekció nem változtatta meg alapvetően az 

196o-as reformot, ezért 197o-71 években az MSZMP Központi 

Bizottsága alapos elemző munkával vizsgálta a közoktatásban 

meglévő és tovább ható feszültséggócokat. A vizsgálat ered-

ményeként született meg az MSZMP KB 1972. évi oktatáspoli-

tikai határozata. A határozat a következőképpen fogalmazott:: 

"Közneveléscinket iskolarendszerünk jelenlegi szervezeti 

kereteinek megtartásával kell továbbfejleszteni: az iskola 

belső életét, az oktatás-nevelés tartalmát és módszereit kell 

korszerüsiteni. 



Erőfeszitéseinket elsősorban azokra a feladatokra koncent-

ráljuk, amelyek a további fejlődést is alapvetően meghatá-

rozzák, igy 

- az általános iskolák fejlesztésére és a közöttük lévő 

szinvonaibeli különbségek csökkentésére, 

- a szakmunkésképzés fejlesztésére, 

- a középiskolák képzési célkitüzései, valamint a nép-

gazdaság munkaerő-, szakemberszükséglete közötti összehan-

golás megteremtésére; az irányitás szervezettségének, haté-

konyságának növelésére, a bürokratizmus csökkentésére, 

- a fejlesztéshez szükséges személyi és anyagi feltételek 

megteremtésére és hatékony felhasználására. 

Ugyanakkor haladéktalanul el kell kezdeni és né-

hány éven belül tudományos elemzésekre támaszkodva ki kell 

dolgozni a köznevelési rendszer távlati továbbfejlesztésé-

nek fő irányait, ennek megfelelően iskolarendszer szerkeze-

tét és tartalmát, valamint a helyességüket igazoló ellenőr-

ző kisérleteket is le kell folytatni. A jelenlegi keretek 

között induló korszertisités minél előbb kapcsolódjék a 

köznevelés távlati fejlesztésének koncepciójához." /6/ 

A határozat ismét a társadalmi-gazdasági helyzet 

aktuális állapotából indult ki, azonban hosszabb távú kifu-

tást szabott meg a fejlesztés számára. 

Figyelemre méltó, hogy a határozat az általános 	. 

iskolát és a szakmunkásképzést preferálja, ezek fejlesztését, 
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szinvonalának emelését tüzte ki fő feladatának - nyilván 

az előző, 196o-as reform, illetve az 1965-ös korrekció 

negativ hatásainak megszüntetésére. 

A határozatot követően történtek azonnali intéz-

kedések, /pl. tananyagcsökkentés/, történtek hosszabb, 

néhány évre szóló, folyamatosan végrehajtott tartalmi vál-

toztatások /pl. új nevelési-oktatási dokumentumok és tan-

könyvek bevezetése mind az alsófokú, mind a középfokú isko-

lákban/, és megkezdődtek a távlati iskolarendszerrel kap-

csolatos tervek, koncepciók kimunkálásai, esetenkénti kisér-

leti kipróbálásai. 

A párthatározatban megfogalmazott világos cél az 

az iránytü, amely megmutatja az irányt, biztositja az 

állandóság és változtatás dialektikus egységét. A koncepció-

zusan végrehajtott változtatások nem teszik labilissá a 

rendszert, vagyis az egyes rendszerelemek megváltoztatása 

nem borítja fel az egyensúlyt, ellenkezőleg: segiti a táv-

lati megvalósulást. 

A közoktatási rendszer változásának felvázolásával, 

a fő támadáspontok exponálásával kirajzolódik az a feladat-

sor, amely a jövőben a közoktatásra hárul. Segitséget nyújt-

hatnak a fejlesztéshez a külföldi tapasztalatok, amelyek az 

egyre bővülő pedagógiai szakirodalomból és az oktatásfejlesz-

tés területén kialakult munkamegosztás révén a személyes 

tapasztalatokból követhető nyomon. 
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2., A korszerű általános müveltség tartalma 

Az iskolarendszer fejlesztésének sarkalatos pontja az ál-

talános müveltségi eszménykép megrajzolása, az annak el-

éréséhez szükséges út meghatározása, oktatási-nevelési fe-

ladatok meghatározása. 

A mai kornak és részben a jövőnek - megfelelő 

általános müveltség tartalmának meghatározásával, az okta-

tás útján elsajátitandó müvelődési anyag meghatározásával 

a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Közoktatási Bizott-

sága és számos munkabizöttság /1973-tót/ foglalkozott. 

A müveltségtartalom meghatározásában kiváló tudósok, gya-

korló pedagógusok fejtették ki véleményüket. A témakörben 

megjelent sok publikáció közül a legáttekinthetőbb és leg-

jobban felhasználható a Műveltségkép az ezredfordulón cimü 

tanulmánygyűjtemény /Kossuth Könyvkiadó, 1980./, amelyben 

a MTA Elnökségi Közoktatási Bizottsága állásfoglalása és 

több, munkabizottságok által megfogalmazott koncepció olvas-

ható. 

Szentágothai János által irt Előszóban a feladat 

meghatározása a következőképpen fogalmazódott meg: " . ... a 

tudományos és technikai forradalom kihívására minden társada-

lom olyan mértékben lesz pozitiv módon, értsd fejlődéssel, 

válaszolni, amennyiben és amennyire az iskolai /és iskolán 

kivüli oktatási rendszer képessé teszi."  

Majd folytatja: "Az előttünk álló probléma világos: 

hogyan képes a nevelés és az oktatás 
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időben szükségszerüen korlátozott folyamata /.../ meg-

birkózni az ismeretanyag exponenciálisan szaporodó 

mennyiségével?" 

Az általános müveltség tartalma koronként vál-

tozó, történelmi kategória. A mai iskolát gyakran éri az 

a vád, hogy az általa közvetitett müvelődési anyag elavult, 

nem tükrözi a tudományok aktuális állapotát, "fáziskésésben 

van". De vállalkozhat-e az iskola arra, hogy naprakész 

ismeretet nyújtson? Nyilván való, hogy nem. Arra azonban 

szükség van, hogy időnként átgondoljuk és ennek megfelelő-

en  módositsuk az általános müveltség fogalmát. A MTA EKB 

a következőképpen határozza meg az általános müveltség 

tartalmát: 

"A közoktatás által közvetitett, minden magyar 

állampolgár számára hozzáférhető általános alapműveltséget 

úgy tekintjük, mint a szocialista nevelés céljának és 

értékeinek megfelelően kiválasztott ismeretek, képességek 

és készségek összességét, valamint a belőlük eredő és 

szemléleti-világnézeti szintézisükre épülő társadalmi 

magatartásmódot." /7/ 

A müveltség nevelés útján való megszerzésének 

folyamatát dr. Ágoston György határozta meg: "A nevelés 

tárgyi oldalát, tehát azt a folyamatot, hogy valamilyen 

objektiv tartalommal alakitjuk a személyiséget, müvelésnek 

nevezzük. 
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A nevelés alanyi oldalát, tehát azt a folyamatot, hogy 

a  személyiség  az objektiv müveltségi tartalmat befogadja, 

asszimilálja, vele gazdagodik, művelődésnek nevezzük. 

Az emberiség objektiv müveltségi javai nevelés által 

/müvelés és művelődés által/ az egyén szubjektiv müveltsé- 

gévé válik. A nevelés eredménye a müvelt ember." /8/ 

A korszerü alapmüveltséggel rendelkező személyi-

ségre a következő jegyek jellemzőek: 

- ismeri a természeti és társadalmi valóságot, azok 

mozgástörvényeit, a logikus gondolkodás ismeretében a fej-

lődés összefüggéseit, kölcsönhatásait, tájékozódni képes 

a termelés és a mindennapi élet dolgaiban, dialektikus és 

történelmi materialista  világnézettel rendelkezik; 

- ismeri az ember és önmaga helyét, szerepét a termé-

szeti és társadalmi valóságban, anyanyelvét logikusan és 

árnyaltan használni képes, rendelkezik a matematikai gondol-

kodás képességével, az iskola elvégzése után képes az 

önmüve l ésre ; 

- részt vállal a valóság átalakitásában, képes az ön-

megvalósitásra a társadalmilag hasznosan végzett munka ál-

tal, világnézetileg megalapozott indittatással, belső 

szükségletből fakadóan alkalmas a közéleti-társadalmi akti-

vitásra, szükebb és tágabb emberi kapcsolatait a szocia-

lista erkölcs normáinak megfelelően alakitja ki, magatar-

tása szocialista értékrendszerünket kifejező tartalmú. /9/ 

A fenti kritériumokkal jellemzett műveltségkép 

minden részletében nem lehet érvényes az egyes fiatalra, 
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de arra kell törekedni, hogy igaz legyen az iskoláztatás-

ban részesülő teljes populációra. 

A müveltségi anyag ismeret- és tevékenységi kö-

rét a MTA EKB 7 területre osztottan határozta meg: 

a.,. Nyelvi, kommunikációs nevelés. 

Részei: anyanyelvi nevelés, olvasásra nevelés, idegen nyelv 

elsajátitása /orosz nyelv középfokú ismerete, mellette va-

lamelyik "világnyelv" alapismerete/. 

b., Matematikai nevelés. 

Részei: matematikai gondolkodásmód, logikus problémamegol-

dási készség. 

c., Természettudományos nevelés. 

Részei: az anyag egyetemes mozgástörvényei, az anyagi struk-

túrák tulajdonságai, az anyag fejlődése, az élő anyag spe-

ciális jellemzői. 

d., Történeti, társadalmi és politikai nevelés. 

Részei: történelmi-gazdasági ismeretek, amely kiterjed az 

egyetemes és nemzeti történet bemutatása mellett a kultúra, 

a tudomány, a társadalom és közgazdaság folyamataira, ez 

kiegészül a többi tudományágban meglévő történeti szemlé-

lettel, filozófiai és pszichológiai ismeretekkel. 

e., Esztétikai nevelés. 

Részei: irodalmi, müvészeti ismeretek és tevékenységek, a 

személyiség gazdagitása, érzelmek gazdagitása. 

f., Szomatikus nevelés. 

Részei: ismeretek az ember bio-szociális természetéről, 

mozgásszokások, mozgáskészségek kialakitása, sportolásra 
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való hajlandóság, mentálhigiénás nevelés, fizikai megter-

helés elviselése. 

g., Technikai nevelés. 

Részei: műszaki, mezőgazdasági, bio- és agrotechnikai, 

szervezési és ökológiai alapismeretek, alapvető manuális 

készségek kialakitása. 

A müvelődési anyag közvetítését minden területen 

az óvódáskortól, a középiskola befejezéséig /3-18. élet-

évig/ egységes folyamatnak tekintjük. A tananyag kiválasz-

tásának szinvonalát és mennyiségétkét tényező határozza 

meg: az egyik az életkori sajátosságok, a másik a közép-

fokú iskolák vertikális tagozódásából adódó, az egyes 

iskolatipusok képzési céljából fakadó sajátosságok. 
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3., Az általános és szakmai müveltség. Az egységesség és 

differenciáeió elve a nevelésben, képzésben 

Az általános és szakmai müveltség helyes értelmezése 

kulcskérdés a távlati iskolarendszer vizsgálata szem-

pontjából. Ezt támasztja alá a MTA - OVII Köznevelési Bizott-

sága zsürijének 1979-ben  megfogalmazott  megállapitása: "A 

szakmai képzés a köznevelési rendszer egészében - arányéit 

tekintve - rendkivül hangsúlyos szerepet tölt be, azonban 

tudományos kutatási eredményekre mindeddig szinte alig 

támaszkodhatott ... e témakörben dolgozó kutatók a hagyo-

mányok, a kutatási előzmények hiánya miatt nehezebb feladat-

ra vállalkoznak, és munkájuk hibalehetősége is nagyobb, 

mint a pedagógiai kutatások tradicionálisabb területén dol- 

gozó kutatóké." /1o/ 

A szakmai müveltség megragadható ismerveit az 

alábbiakban foglaljuk össze: 

a., Amint az általános`müveltségnek vannak állandó 

elemei, a  szakmai  műveltségben is felfedezheti az adott 

szakmára, foglalkozásra jellemző elemek. Ezek a komponensek 

az alap- és határtudományok eredményeiből tevődnek össze, 

amely komponensek változnak, gazdagodnak a fejlődésnek 

megfelelően. 

b., A tudatos, szakmai jellegü müveltség feltételezi 

a magasszintü általános müveltségi alapot. 

c., Az általános és szakmai müveltség tartalma nem 

lehet izolált, a kettő integrációjára van szükség, hogy 

elősegitse a személyiség harmónikus fejlődését, biztositsa 
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a sikeres, örömmel végezhető munkát. 

A szakmai képzés történelmi alakulására kezdet-

ben a differenciáció, majd az integráció volt jellemző 

/1. sz. melléklet/. Az alacsony szinvonalú gazdaság részé-

re képzett szakembere k . ismerettartalma széleskörü volt. 

A fejlődés magával hozta, hogy külön szakembert képeztek 

az  egyes ágazatok /ipar, mezőgazdaság stb./ részére. 

A következő lépcsőfokon tovább folyt a differenciáció. 

A gazdaság gyorsütemü fejlesztése specialisták kiképzését 

igényelte. Ez a szakmák számának növelését eredményezte. 

/Az egyes szakmák szétbontása mellett olyan szakmák is 

megjelentek, amilyenekre korábban nem volt - és nem is le- 

hetett - szükség./ Ez azonban a fejlődés haladtával feszült-

ségeket, ellentmondásokat szült, a társadalmon belüli 

polarizációhoz vezetett. A "szellemi elit" által megterve-

zett bonyolult gépek - főként az automaták - kezelése, 

müködtetése alacsonyabb "személyiség nivójú" embereket igé-

nyelt. Az ellentmondás féloldása igényelte azt, hogy a 

speciálisan képzett szakemberek helyett magas szintű álta-

lános müveltségre épitett, széleskörü alapszakmai müvelt-

séggel rendelkező szakembereket bocsásson ki az iskola, 

akik konvertálható szaktudásuk révén a gazdaság széles 

területein - viszonylag rövid átállási idő alatt - alkal-

mazhatóak. Ez a korábbi differenciációval szemben integrá-

ciót jelent mind az alapfokú, mind a középfokú, mind pedig 

a felsőfokú szakemberképzésben. 
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A szakképzésben összetett társadalmi folyamatok 

játszódnak le. Ebből következik, hogy ezen folyamatoknak 

csak egy része befolyásolható a pedagógia eszközeivel, 

vizsgálatánál figyelembe kell venni más /gazdasági, szocio-

lógiai, pszichológiai/ tényezőket is. Az egyes tényezők 

önmaguk is változnak, de egymással is kölcsönhatásban van-

nak. Egyoldalú változtatás is a tényezők egyész sorának 

változását eredményezi. /11/ 

Az általános és szakmai műveltség tartalmának 

viszonya, annak neveléssel történő elsajátittatása egyike 

a legizgalmasabb pedagógiai kérdéseknek. Megválaszolása 

az egységesség és differenciáció elvének megfogalmazásával 

történik, amelyet dr. Ágoston György az alábbiak szerint 

fejt ki: " ... a közoktatásban az egységesség elve lénye-

gileg a - mindenki számára egyaránt szükséges, sőt nélkülöz- 

hetetlen, közös, széleskörü és alapos általános müveltség 

követelményének a kifejezője." 

A differenciáció elve a következőképpen értelmezendő: 

"Az emberek egyéni képességeik alapján különböznek egymás-

tól. Az egyén és a társadalom együttes érdeke, hogy az 

egyéni képességek maximálisan kifejlődjenek, és hogy ily 

módon a társadalmi munkamegosztásban mindenki a maga helyé-

re  kerüljön." /12/ 

Az egyéni képességek kibontakoztatásához szükséges a speci-

ális képzési tartalom biztositása. Ennek következtében az 

" 	 általános műveltséget fejlesztő tanulmányok rész- 

aránya csökken, ha jelentőségéből nem is veszit, 
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és megnövekszik a differenciált tanulmányi rész." /13/ 

A differenciált képzés mind az intellektuális, mind a 

szakmai-gyakorlati képzést az " ... egységességen és 

differenciáción alapuló iskolarendszer gyökeresen külön-

bözik minden olyan iskolarendszert61, amelynek vertikális 

és horizontális tagozódását a gyermekek származása, szüleik 

vagyoni és társadalmi helyzete határozza meg ... " /14/ 

vagyis megvalósitja a demokratikus iskolarendszert. 

A középfokú iskolákra a közeljövőben újabb 

"nyomás nehezedik", elérkezik a demográfiai csúcs. Az 

1974-1977 között született nagylétszámú korosztályok az 

általános iskola alsó tagozatán a 8o-as évek első felében, 

felső tagozaton a 8o-as évek második harmada körül, a közép-

fokú iskolákban a 8o-as évek végén, a 90-es évek elején 

átmenetileg - lényegesen növelni fogják a tanulók számát. 

Ennek levezetése számos kérdést vet fel. 

"Küldjük a tanulótöbbletet a gimnáziumokba, megnövelve a 

felsőfokú képzés merítési bázisát s az egyetemekre, fő-

iskolákra fel nem vettekből kerüljön ki a népgazdaság által 

igényelt betanitott munkás és segédmunkás gárda? Vagy tár-

juk szélesre a népszerü középfokú képzési célú szakközép-

iskolák kapuit, s képezzünk a jelentkezőkkel arányos szám-

ban középkádereket? Vagy zárjuk el a túlképzés csapját, s 

ily módon biztositsuk a betanitott és segédmunkás szükség-

let kielégítését? S vajon e csap elzárása nem állna-e szem-

ben szocialista társadalmunk célkitüzéseivel, létezik-e 

egyáltalán ilyen "visszaút"? - Nehéz kérdések ezek." 
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A válasz csak az lehet, hogy " ... a tanulótöbblet foga-

dására a középfokú hálózat egészének kell felkészülnie." 

/15/ 

A jelenlegi iskolarendszer egyik neuralgikus pontja az a 

tény, hogy az általános iskola befejezése után, 14 éves 

korban kell pályát választaniuk a fiataloknak. Mind a peda-

gógiai, mind a pszichológiai vizsgálatok igazolják, hogy 

erre csak nagyon kevés 14 éves gyermek képes. Igy hát vá-

laszt a szülő /vagy  környezete/, többnyire nem a gyermek 

képességeinek megfelelően, hanem vágyainak, illetve a 

társadalomban érvényes presztizanormák alapján. Ez a szelek-

ciós mechanizmus sok fiatal további sorsát megpecsételi, 

vagy másodlagos pályaválasztásra - pályakorrekcióra - 

készteti, amely mind az egyén, mind a társadalom részéről 

újabb energia befektetést igényel. 
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4., A népgazdasági érdek, a személyi érdek és a közokta- 

tási rendszer 

Közgazdászok által felvetett és egyre szoritóbbá váló prob- 

léma: a népgazdaság igényeivel adekvát, ahhoz alkalmazkodó 

közoktatási rendszer megvalósitása. A különböző statiszti-

kák különös anomálióra hivják fel a figyelmet: egyik oldal-

ról szakember hiány, másik oldalról túlképzés tapasztalha-

tó. /Ezt az inkongruenciát szemléletesen bizonyitja, hogy 

a kiképzett szakembereknek 2o%-a nem az eredeti szakmájá-

ban dolgozik./ A probléma kifejtése nem feladatunk, okai-

nak elemző feltárásával gyakran találkozunk a szakirodalom-

ban. A kérdést a távlati iskolarendszer kidolgozásának 

vonatkozásában érintjük csupán. 

A felszabadulást követő iskolareform /1946/ meg-

valósitása időben megelőzte a népgazdasági tervezést. 

A tervgazdálkodás bevezetésekor is csupán a munkaerő-szük-

séglet tervezése történt meg. "A munkaerő tervezés mindig 

része volt a népgazdasági tervezésnek, fejlődésének első 

időszakában azonban lényegében azonos volt a termelési 

előirányzatok munkaerőigényének biztositásával, illetve 

ennek tervezésével." /16/ A munkaerő tervezés a munkaerő 

újratermelésének biztositását célozza. Az oktatástervezés 

ennél szélesebbkörü fogalom; a munkaerő szükséglet terve-

zése mellett a társadalmi folyamatokat is figyelembe ve-

szi, /mobilizáció, népesedés, foglalkoztatás stb./ célo-

kat tüz ki, stratégiákat dolgoz ki hosszú távra. 



-24- 

/Az ilyen jellegü tervezés az 1960-as évek utolsó harma-

dában kezdődött, s folytatódik azóta is./ /17/ 

Az oktatástervezés elterjedésével a figyelem az 

oktatásgazdaságtanra terelődött, amely a termelésben az 

emberi erőforrást, annak képzettségét, általános és szakmai 

műveltségét vizsgálta. Alapfeladata annak meghatározása, 

hogy a dolgozó iskoláztatására, képzésére forditott össze-

gek mennyiben térülnek meg, milyen mértékben befolyásolják 

a termelést mind mennyiségileg, mind minőségileg. 

Az oktatásgazdaságtannal foglalkozó szakemberek 

/Zsamin, Harbson, Brolin, Sztrumilin, Kovács János/ meg-

állapitják, hogy az emberi erőforrás képzésére forditott 

tőke megtérülése sokkal jobb hatásfokú, mint a fizikai 

tőkebefektetése. 

A társadalom érdeke,  hogy a termelőeszközöket 

magasan képzett, kvalifikált munkások müködtessék, a 

termelőeszközök viszont magas technikai szinvonalúak legye-

nek. 

Hazánk jelenlegi helyzetét figyelembe  véve " ... a foglal-

koztatottak számának további érdemleges bővülésével - a 

munkaerőforrások kimerülése miatt - nem számolhatunk. A jö-

vőben lényegében csak az iskolából kikerülő fiatalok pó-

tolják a munkából kiöregedőket, s ezért is lesz egyre nagyobb 

jelentősége az iskolában megszerzett képzettségnek. Igy a 

közoktatási rendszer szerepe növekszik a társadalmi-gazda- 

sági fejlődésben." 
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Ennek megfelelően "A társadalmi tervezés keretében az 

eddiginél jobban kell összehangolni a gazdaságpolitikát 

és az oktatáspolitikát, a gazdaság és az oktatás fejlesz-

tését." /18/ 

A társadalom és az egyén érdekének összehango-

lása bonyolult, nehéz feladat, abszolut - tehát minden 

egyes egyénre vonatkozó - megfeleltetés nem képzelhető el, 

de a jelenleginél jobb helyzet megvalósitható. 

Az iskolázottság növelése, a szakképzettség 

szinvonalának emelése feltétele .a gazdaság fejlődésének, 

s ez visszahat az egyénre. 

"Az anyagi gazdaság adott szintje mellett egyre inkább a 

kulturális szinvonal dönti el azt, hogy milyen értékek, 

normák érvényesülnek, hogyan alakul az egyes rétegek élet- 

vitele, életmódja." /19/ vagyis milyen az állampolgár köz- 

érzete a társadalomban. 

A társadalmi és egyéni érdek dialektikus kölcsön-

hatásban van egymással. A távlati iskolarendszernek erre 

az egyensúlyteremtő funkcióra is vállalkoznia kell.  
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5., Az egységes középfokú oktatás koncepciója 

Az eddigiekben vázolt körülmények, a várható tendenciák 

összefoglaló áttekintése után ismertetjük - a Bevezetőben 

emlitett - távlati iskolarendszer főbb jellemzőit. 

"A szocialista demokratizmus kiszélesedésének, tartalmi 

elmélyülésének, a tudományos-technikai forradalom kibonta-

kozásának, a tudomány termelőerővé válásának, a szabad idő 

növekedésének követelményei a társadalom tagjaitól a jövő-

ben a mainál alaposabb, minőségileg is más általános müvelt- 

séget, szélesebb látókört, a társadalmi fejlődés gazdasági, 

politikai és kulturális összefüggéseinek jobb megértését 

igénylik." /2o/ Ennek a követelménynek a nyolc osztályos 

iskola már_ nem tud megfelelni, magasabb általános müvelt-

séget jelenleg csak a gimnázium nyújt. 

Feltételezve, hogy gazdaságunk fejlődése a haté- 

konyság növelése irányába hat, növekszik a kvalifikált mun-

ka jelentősége, csökken a fizikai munkások aránya /azzal 

együtt, hogy még sokáig szükség lesz betanitott és segéd- 

munkásra/. A jelenlegi szakközépiskola és szakmunkásképző 

iskola erőteljes "specialista" képzése nem biztosit széles-

körű technikai-szakmai müveltséggel rendelkező szakembere-

ket. Az átállitható szaktudás mellett a jövő munkásmodell-

jének alkalmassá kell válnia a permanens önképzésre. 

A korai /14. életévben/, kényszerü pályaválasztás 

- szocialista rendszerünk elveivel ellentétes - szelekciót 

eredményez. 
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Az új iskolarendszernek biztosítania kell, hogy minden 

magyar gyermek képességeinek, természetes lehetőségeinek 

megfelelően részesülhessen az oktatásban, ne legyen "zsák-

utca" egyetlen iskolatipusban sem. 

"Az iskola tevékenységében - a deklarált és elfogadott cé-

lok, valamint a társadalmi követelmények ellenére - nem 

áll eléggé középpontban a közösségi nevelés, a személyiség-

fejlesztés, a korszerü müveltség megalapozása. A nevelés-

ben  a kötelességek és utasitások végrehajtására késztetés 

játsza a fő szerepet, és nem azoknak a meggyőződéseknek, 

képességeknek és szokásoknak a kialakítása, amelyek eredmé-

nyesen készítenék fel a fiatalokat az önálló alkotó munka 

végzésére, a közösségi életre, az aktív társadalmi részvé-

telre, a közéleti feladatokra, a tartalmas életvitelre, a 

szabad idő kulturált felhasználására." /21/ Az egyén ön-

megvalósitása és a társadalom érdekeinek összhangját jobban 

biztositó iskolarendszerre van szükség. 

A jelenleg kísérleti kipróbálás alatt alló táv-

lati iskolarendszer fő jellemzői az alábbiakban foglalha-

tók össze /22/ 

A magasabb szintü korszerü általános müveltség megszerzése 

érdekében növelni kell a mindenki számára kötelező alapmű-

veltséget adó szakaszt. A közös képzés utolsó éveiben olyan 

orientációs rendszert kell beépiteni, amely a tanuló szemé- 

lyiségével adekvát továbbtanulást eredményez. A gazdaság 

szakemberszükségletével összhangban álló differenciált 

képzési ágakat kell kiépiteni. 
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Ezek a differenciált ágazatok lehetnek közvetlenül életpá-

lyára előkészitőek, de lehetnek felsőfokú továbbtanulásra 

felkészitőek is. 

A magyar közoktatásrendszer hagyományait  figyelem-

be véve a legcélszerűbbnek az látszik, hogy a jelenlegi 8 

osztályos általános iskolára épül az új középfokú, diffe-

renciált képzést nyújtó rendszer. A középfok első 2 évében 

a tanulók egységes, mindenki számára azonos tananyagot sa-

játitanának el, vagyis a 8+2 rendszer valósul meg. Ez az 

alapja a differenciált középfokú képzésnek. 

A 2 évfolyam elvégzése után következik a tulajdon-

képpeni pályaválasztás, amely 4 alternativát kinál: 

- gimnázium + 2 év, amely elsősorban felsőfokú tanulmá-

nyok végzésére készít elő; 

- szakközépiskola + 2 illetve + 3 év, amely további 

3 lehetőséget kinál: /1/ érettségizett szakmunkásként az 

iparban való elhelyezkedést, /2/ egy éves továbbtanulással 

technikusi dm megszerzését, /3/ szakiránynak megfelelő fel-

sőfokú tanulmányok végzését; 

- szakmunkásképzés " 1 év, amely elvégzése után szak-

munkásként elhelyezkedhetnek a tanulók a népgazdaság külön-

böző területein; 

- a gyengébb képességü, vagy tanulni nem akarók magasabb 

alapmüveltséggel és bizonyos gyakorlati ismeretekkel beta-

nitott, vagy segédmunkásként dolgozhatnak, amennyiben ké-

sőbb . kedvet kapnak a továbbtanulásra, esti illetve levele- 

ző tagozaton az előző lehetőségek között választva 
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bármelyik tipusban befejezhetik tanulmányaikat. /A rend-

szer struktúráját a 2.sz. melléklet mutatja be./ 

A vázolt közoktatási rendszer előnye, hogy a kö-

telező, általánosan képző szakasz időtartama megegyezik a 

tankötelezettségi törvényben meghatározott 16. életévvel. 

A rendszer megfelel a dinamikus átalakitás - fejlesztés 

követelményeinek is, a jelenleg kialakult iskolarendszer 

drasztikus megváltoztatása nélkül fokozatosan átállitható 

az új szisztémára. 

Az egységesitett középfokú oktatási rendszerre 

kidolgozott koncepció megegyezik a Művelődési Minisztérium 

által a Köznevelés 1981. november 20-i számában Javaslat 

a közoktatás távlati fejlesztésére cimmel megjelent terve-

zettel. 



- 3o 

II. A tananyag, tanterv és tankönyv 

szerepe az oktatásban 

1., Tantervelméletek, tantervfejlesztési stratégiák 

A müvelődési anyag kiválasztása és annak tananyaggá való 

rendezése, szervezése kulcsfontosságú az oktatás eredmé-

nyessége szempontjából. Különösen fontos e kérdés napjaink-

ban, amikor az "információrobbanás" korát éljük, amikor az 

emberiség által felhalmozott és objektivált ismeretanyag 

hihetetlen mennyiségűre halmozódott fel. A mennyiségi nö-

vekedés mellett megfigyelhető az egyes információk elévü-

lése és ezzel párhuzamosan új ismeretek jelentkezése. 

Ezek a tények nem hagyták ki, nem hagyhatták 

érintetlenül az iskolát sem. A kérdés a pedagógia részére 

úgy fogalmazódott meg, hogy mennyiségileg kell-e növelni 

a tananyagban az ismereteket, vagy minőségileg kell mást 

nyújtania az iskolának annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék megállja helyét a világban? 

E kérdésben tudósok sokasága foglaltállást, je-

lezve, hogy a kérdést fontosnak tartják. A tanterv lénye-

gét dr. Nagy Sándor az alábbiak szerint határozza meg:"... 

a tantervek az oktatás és képzés tartalmát határozzák meg, 

illetve foglalják magukba. /.../ ... az oktatás és képzés 

tartalmán a korszerü müveltségnek azt a törzsanyagát ért-

jük, amely szükséges ahhoz, hogy a gyermeki és ifjúi sze-

mélyiségnek a nevelési célban meghatározott müveltségi szint- 

jét elérjük. " /23/ 



- 31 - 

A tanterv államilag előirt dokumentum, amely elvi megje-

löléseket tartalmaz, az adott iskolatipusra vonatkoztatva, 

az elsajátitandó műveltségi anyag jellegére és körére. 

Mivel a "mit, miért, hogyan tanitsunk" kérdése 

szinte egyidős a neveléssel, a pedagógiával, szükségesnek 

tartjuk a tanterv fejlődésének rövid történeti áttekinté-

sét. /24/ 

Tantervelméleti munkák megjelenése a közoktatási 

rendszer kiépülésével, annak elterjedésével egyidejüleg 

történt. Első ilyen témájú munka Dörpfeld nevéhez fűződik, 

cime: A tantervek elmélete. 

A XIX-XX. század fordulója táján egyre több, fej-

lett államban bevezették a kötelező oktatást, s ezzel egy- 

idejüleg megjelentek a tantervek is. A tantervek elméleti 

vizsgálatával is rendszeresen foglalkozni kezdtek. A ko-

rai elméletek három jellegzetes irányzat köré csoportosit-

hatók: 

a., Sajátosan kiválogatott és rendszerezett műveltség-

tartalom meghatározása. 

b., Gazdasági, társadalmi, politikai, erkölcsi fejlő-

dés szempontjából fontos ismeretanyag meghatározása, tan-

anyaggá tétele. 

c., A gyermek pszichológiai adottságaira, érdeklődésé-

re és tevékenységére alapozott tantervek, amelyek háttérbe 

szoritották a művelődési tartalmakat. 
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Történtek törekvések az egyes irányzatok egybe-

ötvözésére is /John Dewey, Nagy László /. 

A tantervelmélet fejlődése a II. világháború utá-

ni időkben vált ismét intenzivvé. Indokolta /és lehetővé  

tette/ ezt a kialakult politikai helyzet, az ellentétes 

ideológián alapuló oktatás-elméletek, a tudományos-techni-

kai forradalom következtében elért alap- és társtudományok 

eredményei, az iskoláztatás tömegesedése. Az Egyesült Álla-

mokban az u.n. "szputnyik sokk" hatására forditottak na-

gyobb figyelmet az oktatás fontosságára, a szocialista or-

szágokban pedig a fejlődés további biztositása érdekében, 

annak szellemi feltételeinek megteremtése állitotta elő-

térbe az oktatás korszerüsitését. 

A korszerüsités elsődlegesen a tananyaggal kap-

csolatos kérdéseket, azaz a tanterv problémáját vetette 

fel. A tananyag struktúrájával kapcsolatban három irányzat 

körvonalai rajzolódtak ki a legmarkánsabban: Vigotszkij, 

Piaget és Bruner elmélete. Figyelemre méltó, hogy mindhár-

man pszichológusok, igy természetes, hogy az általuk kidol- 

gozott tananyagstruktúra is pszichológiai alapokon nyugszik. 

A három, egymás elméletében közös csomópontokat is kereső 

elmélet fő  vonásait Horváth György szerint az alábbiakban 

lehet jellemezni: 

Vigotszkij a tananyag struktúráját a fogalmak 

rendszerének tekinti. " ... a fogalmi rendszer problémája, 

a fogalmak közötti kapcsolatok problémája "az egész iskolás- 

kor központi kérdése", sőt a rendszerbe illeszkedő 
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/"tudományos", az iskolai oktatásban szerzett/ fogalmak 

kialakulása olyan probléma "amelyben a gyermek egész szelle-

mi fejlődésének kulcsa rejlik, és amelynél a gyermeki gon-

dolkodás vizsgálatának kezdődnie kell" "./24/a/A fogalom 

pedagógiai  jelentőségéről,  a fogalom fogalmának tisztázásá-

ra Nagy József hivja fel a figyelmet. 

"Számos nehézség származik abból, hogy sem elméletben /taxo-

nómiákban/, sem gyakorlatban /pl. a tantervfejlesztésben/ 

általában nem tesznek különbséget a fogalom mint objekti-

vált gondolati rendszer és mint pszichikus jelenség, pszic- 

hon között." /25/ Szempontunkból a fogalom értelmezése, an-

nak pedagógiai szempontból felhasználható megragadása rend-

kivül foss. Nagy József szerint: " ... a fogalom mint 

pszichon szabályozási rendszer, amely meghatározott müködé-

sek révén viselkedésével a tavékenységben nyilvánul meg." 

/26/ A fogalom fogalmának ilyen értelmezése, további rész-

leteinek pontos kimunkálása nagy lendületet adhat a peda-

gógiai kutatásoknak. 

Piaget a tananyagstruktúrát mint müveletek rend-

szerét vizsgálja. Elméletére a spontán fejlődés jellemző, 

azaz az intellektus a müveletek végzése közben fejlődik, 

ezek egymásra épülése alakitja ki a pszichikus struktúrát. 

Vizsgálatai eredményeként az alábbi struktúrát dolgozta ki: 

... az intellektus fejlődésének négy egymás után következő 

stádiuma: I. a szenzo-metoros periódus /0-2 év/; II. a mü-

ve let előtti gondolkodás /2-7 év/; III. konkrét müveletek 

/7-11 év/; IV. formális müveletek /11 év fölött/." /27/ 
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Piaget nagy jelentőséget tulajdonit a tanulók önálló 

"felfedezéseinek". Kisérletekkel igazolta, hogy matemati-

kai-geometriai fogalmakat logikai müveletek alapján a ta-

nulók képesek elsajátitani, vagyis új gondolati struktúrák 

jönnek létre. 

Bruner szerint a struktúra a gyermek szemléleté-

nek megfelelő kódolás rendszere. /Elméleti munkája mellett 

kisérleti eredményeit konkrét tantervelméleti kérdésekben 

is gyümölcsöztette./ A kódolást, mint "forditást" értelme-

zi, vagyis a gyermek szemléletének megfelelően kell közve-

titeni a tananyagot, a tananyag struktúrájának alkalmazkod-

nia kell a gondolkodás struktúrájához. "A gyermeknek minden 

szinten a tudománynak azokat az alapelveit kell tanitani, 

amelyre a tudomány egész épülete épül." /28/ Ezek a pillé-

rek mint tartók alkalmasak arra, hogy újabb ismeretekkel 

"hizlalja", bővitse a gyermek tudását. A kódolás elvére é-

pitett oktatási stratégia előnye, hogy tartalmasabb lesz 

a tananyag, ha az az alapelvek megértésére épül, megkönnyi-

ti az emlékezetbe vésést, más /analóg/ jelenségek megérté-

sét is elősegiti, a tantárgy ás a tudomány aktuális állá-

sa közötti szakadék csökken. /29/ 

Mind a tanterv kutatással, mind a tanterv készi-

téssel foglalkozók hasznositják munkájukban a fentiekben 

ismertetett elméleteket. Az újabb kutatások a társ- és ha-

tártudományok /kibernetika, rendszerelmélet stb./ eredmé-

nyeit is hasznositják a tantervi munkálatok során. 
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A tantervfejlesztésben jelentős szerepet tölt be 

nemzetközi viszonylatban az UNESCO. 1968-ban, Moszkvában 

szakértői értekezletet tartottak, amelynek hatására tantervi 

központok jöttek létre. /Hazánkban a Magyar Pedagógiai Tár-

saság 1973. decemberi ülésén javasolták az önálló tantervi 

központ létesitését./ A  nemzetközi  tantervi együttműködés 

újabb eredménye volt az 1971 nyarán Svédországban megtar-

tott értekezlet, ahol 23 ország- közöttük hazánk - tantervi 

szakemberei 6 héten át tanulmányozták a tantervkutatás leg-

fontosabb kérdéseit .  A konferencia eredményeként az UNESCO 

védnöksége alatt, 1974-ben megalakult a tantervkutatás nem-

zetközi szervezete /Internacional Curriculum Organisation/, 

amelynek munkájában a magyar szakemberek megfigyelőként 

vesznek részt. A tantervkutatás eredményeiről a pedagógiai 

szaksajtó rendszeresen beszámol. 
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2., Tantervtipusok, a tantervek tartalmi kérdései 

A tanterv mind formailag, mind tartalmilag változott a tör-

ténelem során, amely nemcsak a tudományok által biztositott 

fejlődés következménye, hanem oka az is, hogy az adott 

tanterv tükrözi az ország ideológiáját, társadalmi-politi-

kai céljait is. 

A magyarországi tantervek fő jellemzőit az alábbi-

ak szerint tekinthetjük át: /3o/ 

a., Az 1868-as népiskolai tanterv felsorolja á tantár- 

gyakat, a tantárgyak felosztását és terjedelmét évfolyami 

bontásban, az óraszámokat és meghatározza az oktatáshoz 

szükséges taneszközöket is. 

b., A századforduló táján készült tantervekre az a jel-

lemző, hogy nagyobb hangsúlyt kaptak a nevelési, oktatási, 

képzési célok és feladatok. Ez hiven tükrözi a tanterv tör- 

téneti jellegét: kifejezésre juttatja az uralkodó osztály 

ideológiáját, osztályérdekeit. A vallásos nevelés részletes 

kifejtése mellett az elsajátitandó tananyag is helyet kap. 

c., A komplex tanterv az.utóbbi évtizedekben terjedt 

el, az angolszász országokból indult s a szakirodalom 

curriculum-nak nevezi. A curriculum latin szó, forditása 

folyamatot jelent, vagyis a hagyományos tantervvel szemben 

magába foglalja az oktatás valamennyi lényeges elemét. 

Tantárgyanként meghatározza a művelődési tartalmat és a ta-

nulói tevékenységi formákat, részletezett követelményrend-

szert ad, tanári és tanulói eszközrendszert ir elő /okta-

tócsomagok/, meghatározza az értékelés eszközeit /tesztek/ 

és az annak formáját. 
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A tantervek a felszabadulást követő időszakban 

követték a társadalmi-gazdasági változásokat, fejlődést 

/lásd I. fejezet/ mind tartalmukban, mind formájukban. 

Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat nyomán megindul-

tak a tantervreformok, amelyek következtében az  alsó- és 

középfokú iskolában újnevelési-oktatási tervek kerültek 

bevezetésre. Az új dokumentumok felépitése /minők.ét iskola-

fokozatban illetve minden iskolatipusban/ azonos, ún. ke-

ret tanterv. Ennek  lényege, " ... hogy a dokumentum csak 

a nevelési-oktatási folyamat célrendszerének alapjait, 

tartalmának körvonalait, irányitásának lényegét határozza • 

meg." /31/ Számit a környezet /elsősorban a család/ és a 

kommunikációs eszközök hatására, épit a pedagógus és a ta-

nuló önállóságára. 

Az új nevelési-oktatási tervek fő fejezetei és 

tartalmuk /a legjellemzőbbeket kiemelve!: 

a., Az iskolatipus nevelési-oktatási alapelvei: 

- az iskola célja, szerepe, feladatai; 

- a tanulók iránt támasztott követelmények; 

- a különböző nevelési tényezők szerepe a nevelési cél el-

érése érdekében, az iskola koordináló szerepe; 

- a müvelődési anyag szerepe a nevelési cél elérésében; 

annak belső arányai. 

b., Tantervek: 

—tantárgyak, óratervek; 

- évfolyamonként és tantárgyanként: 

- a tantárgy tanitásának célja, feladatai, 
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- tananyag tartalma, 

- követelmények, 

- módszertani alapelvek, 

- eszközrendszer. 

c., A tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés terve: 

- a tanitási órán és az iskolán kivül folyó neve-

lés célja és feladatai; 

- az iskola és iskolán kivüli nevelési tényezők 

feladatai; 

- tanulói tevékenységformák. 

Kiemelve a dokumentumrendszerből a tanterveket, a korábbiak-

hoz képest jelentős eltéréseket tapasztalunk. A tantárgyi 

keretek, időarányok és a tananyag csomópontjainak meghatá-

rozása mellett megfogalmazza a tanulói teljesitményekhez 

kapcsolódó követelményrendszert, a tanitás-tanulás folyama-

tának módszertani alapelveit és a folyamat irányitásához 

szükséges eszközrendszert. 

Az új dokumentumok negativuma, hogy a nevelési 

feladatokat a hagyományos felfogásban és logikailag zavaro-

san határozza meg, holott a kommunista nevelés fő feladata-

it a marxizmus-leninizmus tisztázta, a pedagógia tudománya 

számára pedig dr. Ágoston György megfogalmazta. Ezek sze-

rint " ... nevelési fő feladataink egyrészt a nevelés objek-

tiv nézőpontjából, vagyis a kulturtartalmakból adódnak, 

másrészt a nevelés szubjektiv nézőpontjából, a kulturtartal-

makat befogadó, magáévá tevő növendék pszichikus folyamata-

iból ... ". /32/ 
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A kultúra tartalmának elsajátitása szempontjából beszélünk: 

"1. tudományos nevelés, 

2. politechnikai nevelés, 

3. erkölcsi nevelés, 

4. esztétikai nevelés, 

5. testi nevelés, 

6. világnézeti nevelés." /33/ 

A pszichikus alapfolyamatok alapján az alábbi nevelési te-

rületeket kapjuk: 

"1. értelmi nevelés, 

2. érzelmi nevelés, 

3. akarati nevelés, 

4. a tevékenységre nevelés sajátos feladatai."-ról. /34/ 

Ezen világos, egységes rendezőelv alapján meghatározott 

nevelési feladat-meghatározással az új tervek adósak marad-

tak. 

Ugyancsak adós marad a reformtanterv a követelmény-

rendszer /követelménytaxonómia/ egységes, korszerü megha-

tározásával. A követelmén.ytaxonómia összehasonlító tábláza-

ta segitségével /3.sz. melléklet/ megállapitható, hogy a 

legnagyobb segitséget és legpontosabb értelmezést a Nagy 

József által kidolgozott rendszer nyújt a pedagógusoknak. 

Pozitivuma új tanterveinknek, hogy a tanulói tel-

jesitmény elbirálásához a teljesítmény-szintet két részre 

bontja: 1. törzsanyag, amely a minimális elsajátitás szint- 

jét jelöli, 
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2. kiegészitő anyag, amely a törzsanyag ismeretével együtt 

az optimumot jelzi. /Eddigi tantervek csak az optimumot 

jelölték meg, ami nehezitette az objektiv osztályozást, ér-

tékelést./ 

A tanterveknek a tananyagtartalmának meghatározá-

sa mellett a tananyag elrendezése is jellemző tulajdonsága. 

A tananyag struktúrájára, rendszerbe szervezésére több mó-

dot ismer a szakirodalom, illetve alkalmaznak a tantervké-

szítők. Röviden ezeket áttekintjük 

a., A leggyakrabban használt tananyagstruktúra kiala-

kítás, ún. lineáris rendszer. A tanitás-tanulás folyamatá- 

ban  egyenes vonalban haladnak előre, témáról-témára, amelyek 

egymásra épülnek. 

b., A koncentrikus - spirális felépitésre az a jellem- 

ző, hogy azonos anyagrészeket, témaköröket megismételve, 

egyre bővebb tartalommal és magasabb szinten tanulnak a t a-

nulók. 

c., A lineáris és koncentrikus struktúra "ötvözete" 

a teraszos tananyagelrendezés. Egyes témakörök elsajátitása 

után, a lényeges csomópontoknál a készségek és képességek 

fejlesztése érdekében ismétlő - alkalmazó szakaszokat iktat-

nak be. 

d., A fokozatosan gazdagodó, bővülő épitkezés alapja 

az, hogy az adott tantárgy /tudomány/ rendszerének alapel-

veit a logikai vázát sajátitják el a tanulók. Az igy kiala-

kított tartópillérekre épithetők a további ismeretek. Igy 

a tanulók ismeretei egyre gazdagodnak, differenciálódnak. 

/35/ 
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Erre a tananyagelrendezésre jó példa az általános iskolai 

matematika tanterve. /4.sz. melléklet/ 

Témánk szempontjából nagy jelentősége van a tan-

tervi koncentrációnak, azaz mennyiben valósul meg az egyes 

tantárgyak között a tartalmi kapcsolat. A tantervi koncent-

ráció 2 tipusa ismert, a horizontális és a vertikális kon-

centráció. A szakirodalom a horizontális koncentráción az 

egy évfolyamon belüli tantárgyak közötti kapcsolatot, mig 

a vertikális koncentráción az iskolafokozatok illetve év-

folyamok tantárgyai és tananyaga közötti kapcsolódást ér-

ti. /36/ 

A pedagógusok a tanmenetekben megtervezik /kü-

lön rovatban/ a koncentrációt, s ilyenkor tapasztaljók,hogy 

a tantervkészítői ezt nem tették meg. Olyan fogalmakkal , . 

törvényekkel kellene a tanórán foglalkoznia, amelyeket 

korábban, más tárgy tanulása során kellett volna a tanulók-

nak elsajátitaniuk. Az ilyen jellegü hiányosságok kiküszö-

bölésére két lehetőség kinálkozik: vagy elmagyarázza és 

megtanitja saját óráján a hiányzó ismereteket, vagy a másik 

tárgyat tanitó kollégát kéri meg, hogy korábban foglalkoz-

zon a kérdéses anyagrésszel, mint azt a tanterv meghatá-

rozza. /Ez utóbbinak sokszor akadálya az, hogy az átcso-

portositás megsérti a tantárgy logikai struktúráját, nehe-

ziti az elsajátitást./ A pedagógusok közötti együttmüködés- 

nek ilyen vonatkozásban is nagy jelentősége van. 
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A megoldás irányába mutatnak az ún. tantárgyi 

integrációs törekvések. Az integrált tantárgycsoportos 

oktatásnak a szakképzésben van a legnagyobb jelentősége, 

lehetősége /pl. Munkavédelmi ismereteket a szakmai gyakor-

lat keretében oktatni stb./. Ugyancsak figyelemre méltó a 

tantárgyblokkban történő oktatás. A-tantárgyblokkok "az 

egymással összefüggő tantárgyak olyan magasabb egysége, 

amelyben  megmarad az egységet alkotó tárgyak re la t iv önálló-

sága." /37/ Ilyen tantárgyblokknak tekinthető a szakmai 

képzésben a müszaki tárgyak blokkja, ahol a koncentráció 

ilyen felfogásban maradéktalanul megvalósitható. 

A pedagógus tanmenetkészitését,' tervező munkáját 

segiti a tematikus tervezés. A tematikus tervezés különö- 

sen fontos " ... a-tananyag belső logikai összefüggései, 

struktúrája, súlypontozása, a tárgyon belüli és más tár-

gyakkal, valamint a gyakorlattal való koncentrálása, to-

vábbá a szemléltetés szempontjából. Nehezen valósithatók 

meg a nevelésközpontú szemlélet célkitüzései is tematikus 

tervezés nélkül. A tematikus tervezés még további lehető-

ségeket is nyújt a tarvitás hatékonyságának növelése szem-

pontjából. Pedagógusaink többsége csak a saját tevékeny-

ségét tervezi meg, a tanulókét nem , s emiatt az osztály 

aktivitását sem tudják tudatosan irányitani." /38/ 

A tananyag tematikus tervezésére, annak eredményeire a 

szakmunkásképzésben jó példákat lehet felsorakoztatni. 

Jelenleg hazánkban a tantervfejlesztés két jelleg-

zetes tipusával találkozhatunk. 
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Az egyik a tartalmi-metodikai korszerüsitést tüzi ki célul, 

mig a másik - elismerve a tantervelmélet jelentőségét és 

fontosságát - a fejlődés biztositását a közoktatás rendsze-

rének megváltoztatásától várja. Az utóbbi tipust legjelleg-

zetesebben az egységes középiskolai kisérlet képviseli. 

Véleményünk szerint az igazi megoldást a két koncepció egye-

sitése hozhatja. A jelenlegi iskolarendszer is rendelke- 

zik még kihasználatlan, sokszor feltáratlan lehetőségekkel, 

ugyanakkor elengedhetetlen feladatunk a távlati iskolarend-

szer koncepciójának kidolgozása és kisérleti kipróbálása. 

De mindenképpen figyelembe kell venni, hogy csupán az isko-

larendszer struktúrájának megváltoztatása nem hozhat megol-

dást sem a jelen, sem a jövő oktatási-nevelési-képzési 

gondjaira. Ezt a struktúraváltoztatást össze kell kapcsol-

ni a tantervek korszerüsitésével, a tantervi reformmal, 

melynek lényegét Ballér Endre igy fogalmazza meg: 

"A tantervi reform olyan folyamat, amelyben a célok, a fe-

ladatok, a tartalom, a követelmények meghatározása, struk-

túrája elválaszthatatlan a módszerek, az eszközök, az el-

várt eredmények feltételeinek, körülményeinek egyidejű 

tervezésétől, fejlesztésétől." /39/ 
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3., A tankönyv. Tananyagelemzés 

A taneszközök sorában a tankönyvnek kitüntetett szerepe 

van. A Magyar Pedagógiai Lexikon megfogalmazásában "Tan-

könyvnek nevezzük azt a tanitást illetve tanulást támoga-

tó könyvet, amely felöleli azokat az ismereteket a tudo-

mány, az irodalom, müvészet, ipar, kereskedelem stb. köré-

ből, amelyeket el akarunk sajátittatni. A T. tartalma, 

módszere és terjedelme különböző a tanuló kora, az iskola 

jellege és a tanulási cél szerint. A T. rendszerint tanu-

lást tételez fel, de vannak megtanulásra szánt T.-ek is. 

Az iskolai T. az iskolában tárgyalt anyagnak begyakorlásá-

ra, megtanulására szolgál." /4o/ Ez az 1934-ből származó 

meghatározás lényegét tekintve ma is helytálló. 

Az 1979-ben megjelent Pedagógiai Lexikon árnyal-

tabban és pontosabban fogalmaz, tükrözi azokat a változá-

sokat, amelyek szocialista iskolarendszerünk kialakulásá-

nak következményei. "Tankönyv: a tantervben meghatározott 

oktatási és nevelési célok megvalósitásának egyik eszköze. 

A tk. egy-egy tantárgy anyagának tudományos, a tanulók szá-

mára eredményesen felhasználható feldolgozása,- kifejtése, 

rendszerezése, amely figyelembe veszi  az általános és az 

adott tantárgy sajátos didaktikai követelményeit. A tan-

könyv az ismeretszerzés egyik forrása, de éppen a mai peda-

gógiai gyakorlatunkban nem lehet kizárólagos szerepe az 

ismeretek közvetitése során. i.../ A jó tk. kritériumai:  

marxista-leninista eszmei tisztaság, meggyőző erő, tudo-

mányosság, a tananyagnak a korszerü tudomány alapján való 

kifejtése; 
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a teljes hüség a tanterv szelleméhez /ez nem jelenti azt, 

hogy a tanterv sorrendjét is feltétlenül követnie kell a 

tankönyv szerkezetének/; a világos, jól érthető, olvasmá-

nyos szövegezés; áttekinthető szerkezet, tagoltság; egész-

ségügyi követelmények megtartása: a papir és a betűk szine, 

a betük nagysága stb.". /41/ A meghatározás foglalkozik 

még a kötelező és ajánlott anyag elkülönitésével, ábrák, 

illusztrációk, kérdés-feladatrendszer szerepével. Hangsú-

lyozza, hogy a tankönyv segitse elő a tanulók sokoldalú 

fejlődését. 

A tananyagkiválasztás és elrendezés, valamint a 

tankönyv anyaga között szoros kapcsolat áll fenn, gyakorla-

tilag azt is mondhatjuk, hogy a tankönyvnek tartalmaznia 

kell a tanterv által előirt anyagot. Még akkor is igy van 

ez, ha a tankönyv mellett egyre több segédlet segiti mind 

a tanulók /munkafüzet, oktatócsomag stb./, mind a pedagó-

gusok /tanári kézikönyv, feladatbank stb./ munkáját. A köz-

oktatással kapcsolatos kérdések között a tankönyv-probléma 

is előtérbe került az utóbbi időben. 

A tanterv tartalmi és strukturális vizsgálata 

mellett a tankönyv anyagának, felépitésének elemzése jelen-

tős feladata a pedagógiának. A tankönyvvizsgálat egyik 

sajátos módját ismerteti Horváth György, A tananyag és tan-

könyv struktúrája /Tankönyvkiadó, Bp. 1972/ c. munkájában. 

Legfontosabbnak a tankönyv fogalmi struktúráját tartja, 

ennek kutatási metodológiáját ismerteti. 
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Kisérletet tesz az érthetőség, tanulhatóság kvantitativ 

mutatókkal való mérésére. Az összehasonlitó vizsgálat 

eredményeként megállapitja, hogy az a tananyag, tankönyv 

a leghasználhatóbb, " .:o ahol a legátfogóbb fogalmakból 

kiindulva "száll le"'a tananyag a kevésbé átfogó, részle-

tesebb fogélmakhoz." /42/ 

A tananyag és tankönyv elemző vizsgálatához ad 

nagy segitséget Nagy József, A témazáró tudásszintmérés 

gyakorlati kérdései /Tankönyvkiadó, Bp. 1972/ c. könyvében. 

Az elemzést a tudásszintmérés céljából végzi, de módszere 

jól alkalmazható a tananyag tartalmának, fogalmi rendsze-

rének vizsgálatára. A módszer segitségével meghatározható 

a témában /tananyagban/ szereplő fogalmak száma, fény de-

rül azok tulajdonságára, arra, hogy új, a tanulók által 

még nem ismert fogalmakkal dolgozik-e a tankönyv. Megha-

tározható azon fogalmak köre, amelyek fejlesztése a ta-

nítási óra feladata. 

Gyakorlatilag is nagy segitséget nyújt a tananyag-

elemzéshez dr. Orosz Sándor A tananyag elemzése /00K, Vesz-

prém 1977/ c. munkája, amely Nagy József kutatásmetodiká-

jának felhasználásával, annak szellemében iródott. A tani-

tás-tanulás folyamatának eredményességét abban látja, hogy 

a pedagógus /illetve tankönyviró/ legyen tisztában a tu-

dás szerkezetével, ismerje azokat a pszichikus folyamatokat, 

amelyek a gyermekben lejátszódnak az oktatás során. "A tu-

dás névvel összefoglalt pszichikus képződmények a pszichi- 

kai jellemzőik alapján két nagy csoportra oszthatók. 
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A tudásnak azokat az alkotóelemeit, amelyek "passziv ké-

pei" a valóságnak, ismereteknek nevezzük. A másik csoport 

az ember és valóság közötti kapcsolat realizálását szol-

gálja. Ezek elnevezése /jobb hiján/: tevékenység /tevé-

kenykedni tudás/." /43/ A tudás szerkezetének rendszerbe 

foglalt ábrája az - 5.sz. mellékletben található. /44/ 

Munkánkban a továbbiakban a könyvben meghatározott 

értelemben használjuk a tudás szerkezetével kapcsolatos 

fogalmakat /készség, jártasság, tudás stb./. 
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III. A technika tantárgy szerepe, 

feladata a jelenleg érvényes, új tantervi 

dokumentumok rendszerében 

1., Az általános iskolai és gimnáziumi technika tárgy 

tartalma 

A korszerűen értelmezett műveltség tartalmában a technikai-

müszaki müveltség jelenléte az utóbbi időkben fontos szere— 

pet kapott. A várható technikai—technológiai- fejlődés a jö-

vőben még inkább igényli, hogy a felnövekvő nemzedéket az 

iskola felkészitse a technikai újdonságok fogadására. A 

technikával az ember a mindennapok gyakorlatában közvetle-

nül találkozik, létszükségletté válik annak ismerete, alkal-

mazása. 

Az általános iskola új nevelési—oktatási dokumen-

tumainak bevezetése /1978/ előtt, széleskörű vita folyt a 

technikai nevelés kérdéséről. 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Közoktatá-

si Bizottsága /EKB/ 1974. május 8—án elfogadott alapmüvelt— . 

ségi koncepció—tervezete a technikai müveltség — technikai 

nevelés célját az alábbiak szerint határozta meg: " .., a 

közmüveltség részének tekinthető technológiai alapismeretek 

és manuális készségek kialakitása: ezzel segitség nyújtása 

az egyes szakmák eredményes elsajátitásához." /45/ 

Tekintettel arra, hogy a technikai műveltségét az általános 

müveltség szerves részének tekintjük, célszerü megvizsgálni 

a technikai ismeretek helyét az ismeretek rendszerében. 
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A technikai nevelés a politechnikai nevelés része, ezért 

feltételezi a természettudományos ismereteket; a politech-

nikai képzés és természettudományos képzés egymásraépülé-

sét a neveléselmélet már tisztázta. /46/ A technikai müvelt-

ségnek azonban társadalomtudományi vonatkozása is van: fel-

tételezi a tudományos-technikai forradalom eredményeinek, 

müszaki-fejlesztési tendenciáinak ismeretét /rendszerszem-

lélet, a rendszerek egymásraépülésének és kapcsolatának 

ismerete, vezetés és szervezés, technológiai folyamatok, 

szociológia stb./. Ennek alapján "a technika nemcsak mun-

kaeszközök és azok használatának-fejlesztésének rendszere, 

hanem beletertozik a munkatárgyak összessége, valamint azok 

előállitásának és alkalmazásának módszere, azaz technológi-

ája is. Más szóval az anyagi és nem anyagi javak előállitá-

sának, felhasználásának, a szolgáltatásoknak és az elosztás 

tárgyi eszközeinek egész rendszere, amely meghatározza a 

fogyasztás jelentős részét is. , "  /47/ 

A technikai ismeretek helyét, kapcsolatát az isme-

retek rendszerével a 6.sz. mellékletben található Wenn dia-

grammal lehet ábrázolni. 

A technikai nevelés feladata ilyen széleskörü ér-

telmezésben került megfogalmazásra mind az általános isko-

lai, mind a gimnáziumi technika tantárgy tantervében. 

"A technika tantárgy tanitásának alapvető célja, hogy megis-

mertesse a tanulókat a természet- és társadalomtudományok 

korszerü alkalmazásának legfontosabb módjaival a. termelésben. 
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Nyújtson a tantárgy olyan széleskörü /termelési, gazdasági, 

szervezési, társadalmi — gyakorlati/ ismereteket, amelyek 

általánosan használhatók, és kellő alapot adnak a tanulók-

nak a további tanulmányaikhoz és önképzésükhöz. Alakitson 

ki jártasságokat az alapvető manuális tevékenységek körében, 

fejlessze a tanulók értelmi képességeit, technikai szemléle- 

tét. 

Fejlessze a mindennapi életben szükséges technikai ismere-

teket, jártasságokat valamint készségeket, és ismertesse 

meg a nagyüzemi társadalmi termelés technikájának, techno-

lógiájának alapjait és a szocialista termelés legfontosabb 

törvényeit; szolgálja a fizikai munka megszerettetését, az 

arra való igény felébresztését, a fizikai munka és munkás 

megbecsülését. 

Alapozza meg a munkához és a szocialista tulajdonhoz való 

helyes viszonyt, értesse meg, hogy egész életünk alapja a 

munka. 

Valamennyi tevékenységi formájával segitse elő a tanulók 

helyes pályaorientációját, illetőleg pályaválasztását." /48/ 

A technikai nevelés a középfokú iskolákban az 

általános iskolai nevelés alapjaira épitve folyik. A gimná-

ziumi nevelés és oktatás terve /49/ a technika tárgy tani-

tásának célját szükszavúbban fogalmazza meg: " .,, a tanu-

lóknak korunk technikája iránt érdeklődő, annak általános 

és alapvető kérdéseit értő, ismerő, abban megfelelőképpen 

tájékozódni képes emberekké nevelje." 

/Jelenleg sem a szakközépiskolákban, - sem a szakmunkásképző 

iskolákban nem oktatnak technika cimü tárgyat./ 
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Mindkét idézett célmeghatározás tartalmazza az előzőekben 

kifejtett elvárásokat. 

A feladatmeghatározásban mindkét tantervből a 

következő legfontosabb tényezőket emelhetjük ki: 

- Járuljon hozzá a fiatalok  dialektikus-materialista  

világnézetének formálásához. 

- Nyújtson felhasználható alapot más tárgyak oktatásá-

hoz, illetve foglalja rendszerbe a más tárgyakban szerzett 

ismereteket, ily módon szintetizáló funkciót töltsön be. 

- A technikai szemléletfejlesztés mellett formálja: a 

tanulók műszaki kulturáltságát, esztétikai érzékét, a mun-

kafegyelem megszilárditását, neveljen kulturált és egészsé-

ges munkavégzésre, alakitsa ki a szűkebb és tágabb környe-

zet védelméért érzett felelősséget. 

- Fejlessze kritikai érzéküket, neveljen az önálló 

munkavégzésre /tervezéstől a végrehajtásig/. 

- Biztositson lehetőséget arra, hogy az önállóan vég-

zett munka feletti öröm kifejezésre juthasson. 

- Értsék meg a tanulók, hogy a müszaki életben állan-

dó fejlődés van, amelyet csak állandó - permanens - önkép-

zéssel tudnak nyomon követni és az életben való helytállás-

hoz szükséges az ismeretek "karbantartása", felújitása. 

- Valamennyi tevékenységi formával elő kell segiteni 

az egyéni képességekkel adekvát pályaválasztást. Itt kell 

találkoznia az egyéni és társadalmi érdeknek, azok kongru-

enciáj ának. 
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Az általános iskolai új dokumentumok tükrében 

vizsgálva a természettudományos tárgyak és a technika tárgy 

óraszámainak alakulását megállapitható, hogy a rendelkezés-

re álló órakeret megfelelő /7.sz. melléklet/. A gimnázium 

óraterve alapján a diákok az I. és II. osztályban heti 

2-2 órában tanulják a technikát. A III. osztálytól gyakor-

lati fakultációt választó fiatalok - az általános iskolai 

képzést is figyelembe véve - megfelelő alapot kapnak. 

Az általános iskola felső tagozatos technika tár-

gyának tartalmát vizsgáljuk. A tananyag felépitése mind 

az "A", mind a "B" változatban megegyezik: 

I. Anyagok és alakitásuk 

II. Technikai modellek készitése, szerelőgyakorlatok 

III. Üzemlátogatás 

/A VIII. osztályban bizonyos mértékig megváltozik a tagozó-

dás, mivel ott elektromos szerelési ismeretek szerepelnek./ 

A következő anyagokkal és azok megmunkálásával ismerkednek 

meg a tanulók: 

V. osztály: - 

VI. osztály: -

- 

VII. osztály: - 

VIII. osztály: - 

- fütési és világitási rendszer 

A témakörhöz kapcsolódóan megismerkednek a müszaki rajz ele- 

papir 

fémek /huzal, lemez, rúd, cső/ 

fa 

műanyagok 

faanyagok 

az acél 

elektromos szerelések 

meivel, a használt eszközökkel, szerszámokkal és kisgépek-

kel. 
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Az alapmüveletek elsajátitása után komplex munkákat végez-

nek a tanulók. 

A felső tagozatban az alábbi technikai modelleket ismerik 

meg, illetve készitik el a tanulók: 

V. osztály: - épületszerkezeti megoldások, 

- utak, 

- működő hajó- és repülőmodellek. 

VI. osztály: - hajtásmechanizmust tartalmazó gép mo-

dellje, 

- logikai áramköröket tartalmazó játékok. 

VII. osztály: - mozgás-módositást tartalmazó modellek, 

- kerékpár szerelése, 

- robbanó motorok. 

VIII. osztály: - jelfogós áramkörök, 

- telefon, lemezjátszó, rádió, tv egysze-

rübb karbantartási munkái, 

- háztartási kisgépek, 

- fütőberendezések müködése. 

/A "B" változatban a felsoroltak mellett mezőgazdasági isme-

retek és gyakorlatok szerepelnek./ 

A gimnáziumi tanterv az alábbi tananyagot tartalmazza: 

I. osztály: - az anyag- és energiatovábbitás rendsze-

re, folyamatai, 

- 

 

mérés, 

- erősitő, 

- vezérlés, 

- szabályozás. 

II. osztály: - elemek, 

- részrendszerek, 
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- összetett rendszerek. 

Emellett mindkét évfolyamon szerepelnek komplex munkák, üzem-

látogatás. 

A gimnáziumi technika tárgy tananyaga a rendszerelméletre 

épül, feladatul vállalja a tanulók rendszerszemléletének kia-

lakítását. A tankönyvben feldolgozott anyag a tanulók kör-

nyezetében is megtalálható technikai eszközök müködésének 

magyarázatával teszi érthetővé a rendszerelmélet fogalmait. 

/Pl. az energiaátalakitást a hütőgép müködésének magyaráza-

tával, az erősitőt a villamoskocsi ajtónyitó rendszerének 

ismertetésével hozza érthetően közel a tanulókhoz stb./ 

A tankönyv nyelvezete érthető, igazodik a tanulók életkóri 

sajátosságaihoz, előző ismereteihez. 

A komplex munkák során a - központilag biztositott -

szerelő szekrény anyagainak felhasználásával elektromos sze-

relvényeket, rendszereket épitenek a tanulók. Az egyszerü 

izzólámpás kapcsolásoktól a bonyolult elektronikus erősitő- 

ig jutnak el. Az épités és működés megértése mellett a mé-

résnek is nagy jelentőséget tulajdonit a tanterv. A mérési 

lehetőségek /mind a tankönyv anyagában, mind a komplex mun-

kák során/ a villamos mennyiségek mérésére szoritkozik. 

Mechanikus mérésekkel, mérőeszközökkel a gyakorlatban nem 

találkoznak a fiatalok. A müszaki-technikai alapmüveltség 

fontos részének tekintjük, hogy a tanulók néhány nem elektro-

mos fizikai mennyiség mérésével is megismerkedjenek /hosszú- 

ságmérés, szögmérés stb./. 
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A tanulók elektrotechnikával az általános iskolai 

fizika illetve a technika tantárgyban találkoztak. Megité-

lésünk szerint ezek az ismeretek nem elégségesek ahhoz, hogy 

olyan bonyolult technikai eszközök müködését megértsék, ami-

lyenek pl. a magnetofon, sztereofónikus illetve kvadrofóni-

kus erősitő /igaz, hogy ezek a kiegészitő anyagban szerepel-

ne k/. 

Kétségtelen előnye az elektromosságcentrikus fel-

fogásnak, hogy viszonylag olcsó eszközökkel, a tanulók 

érdeklődésére is számító munkák végezhetők el. 

A II. osztályos tananyag az I. osztályban szerzett 

rendszerelméleti ismeretekre épit, azt teljesíti ki. Az ele-

mek —részrendszerek — összetett rendszerek tematikus fel-

osztás biztositja, hogy a tanulók a szükebb környezet kap-

csolatrendszerének felismerése mellett felfedezzék a terme-

lési, társadalmi, az információs rendszerek kapcsolatát is. 

A komplex munkák széles lehetőséget kínálnak az 

elméleti ismeretek alkalmazására. /Településtervezés, üzem-

szervezés stb./ 

A tanterv hangsúlyozza a keret—jelleget, azaz ru-

galmas alkalmazkodást biztosit az iskola környezetéhez, a 

helyi lehetőségekhez. Fontos szerepet szán az üzemlátogatá-

soknak, amelyek jó előkészités és szervezés esetén az élmény-

nyújtáson túl biztosithatják az elméleti ismeretek gyakorlat- 

ban való felfedezését is. 
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A gimnáziumi technika tantárgy tankönyveinek 

tartalmi áttekintése /8.sz. melléklet/ során megállapitható, 

hogy az illeszkedik a tanterv által meghatározott ismereta-

nyaghoz. 

A technika tárgynak - az orientációs órák mellett - 

nagy szerepe van abban, hogy a tanulók felfedezzék önmaguk-

ban azokat a képességeket, amelyek alapján a III. osztály-

ban a fakultációs választás sikeres lehet. Az önismeret mel-

lett a pedagógus szerepe is jelentős, megfelelő irányitással 

segithet tanitványainak a reális pályaválasztásban. 

A tananyag tartalmának elemzése során az alábbi 

fontos megállapitásokat tehetjük: 

1. A technika tárgy tartalma más, mint a - korábbi - 

gyakorlati foglalkozásoké. 

2. A technika tárgy rendszerszemléletre nevel, amely 

kezdődik az V. osztályban a modellek készitésével 

és kiteljesedik a gimnázium II. osztályában. 

3. A tárgy szintetizáló jellegét igazolja, hogy a más 

tárgyak során tanultakat is hasznositják a fiatalok. 

4. Megismerkednek a tanulók a környezetükben található, 

mindennapos eszközökkel. 

5. Üzemlátogatás során mód nyilik a nagyüzemi technika 

és technológia megismerésére. 
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2., Az egységes gimnáziumi—szakközépiskolai müszaki alap- 

ismeretek kisérleti tanterve 

A müszaki alapismeretek tárgy más tárgyakkal együtt /pl. mű-

helygyakorlat/ a gimnáziumi technika tárgy feladatánál többet 

vállal magára. A tantárgy feladatául tüzi ki, " ... hogy a 

kisérlet alapcélkitüzéseinek megvalósitásához szükséges ál-

talános müveltséget tartalmazó, ugyanakkor a müszaki — szak-

mai gyakorlati feldolgozásra alkalmas széleskörű ismeretekkel 

vértezze fel a tanulókat." /5o/ 

A többlet ismeretnyújtás a célmeghatározásból tü- 

nik ki: 

" — konkrét ismeretek kapcsán szélesitse ki a tanulók 

szemléletét a korszerü technológiai eljárások leiró 

jellegű 

 

megismertetésére, mutasson rá az emberi 

munka természetalakitó hatására; 

- nyújtson betekintést a technika történetébe, a 

termelőerők fejlődésébe; 

— a tanulók élményszerüen ismerjék meg a korszerü 

tudományos termelési módok eredményességét, a gépe-

sités és automatizálás jelentőségét; 

— neveljen a müszaki életben szükséges belső igé-

nyességre, önfegyelemre, szorgalmas és lelkiisme-

retes, felelősségteljes munkavégzésre; 

— győzze meg a tanulókat a tudományos kutatás és a 

termelőerők szakadatlan fejlesztésének fontosságáról; 

— a müszaki — technikai ismeretek elsajátitása, és a 

technikai feladatok megoldása segitse a tanulókat 
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saját személyi képességeik megismerésében, a helyes 

pályaválasztás megvalósitásában. " /51/ 

A tárgyat az I. osztályban heti 2 órában, a II. 

osztályban /a müszaki rajzzal és müszaki mechanikával kiegé-

szitve/ heti 3 órában oktatják. A szakközépiskolában tovább-

haladók számára a müszaki alapismeretek /a mühelygyakorlattal 

együtt/ szakmai alapozó tárgynak számit. Azonban a gimnázi-

umban tanulók részére is szükséges a technikai, müszaki szem-

lélet kialakitása, manuális munka végzése. A cselekvés, a 

kézi munka fontosságát a pszichológusok is hangsúlyozzák, 

mert ahogy igaz az, hogy a gyermek fejlődésében is megelőzi a 

cselekvés a gondolkodást, igaz az egész emberi nemre is az 

a tétel, hogy a gondolkodás a cselekvésből származik. 

"Az értelmesség is "haladhat felfelé a kéztől a fejig", ahogy 

Bergson szépen kifejezi. Ezért csak azok nem ismerik el a 

jól irányitott kézi munka nevelő értékét az egyén általános 

kimüvelésében, akik ezt a tevékenységet a gyakorlatban vagy 

sohasem üzték, vagy csak egyszerü betanitott munkaként is-

merték meg." /52/ 

A cselekvés és gondolkodás dialektikus kölcsönha-

tása az értelmes, teremtő munka alapja. A csiszolt "koponya" 

értelmesebben irányitja a kezet is. A magasabb müveltséggel 

rendelkezők hamarabb elsajátitják az új ismereteket, intelli-

genciájuk magasabb foka következtében könnyebben és hatáso-

sabban "átállithatók" más munkafeladatok végzésére. A magyar 

iskolarendszerben jó példa erre, a középiskola elvégzése 

után /1-2 év alatt/ szakmát tanuló fiatalok példája. 
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A középiskolát gyenge eredménnyel végző fiatalok a magas 

kvalifikációt igénylő szakmákat gyorsan és magas szinvona-

lon képesek elsajátitani, a szakma megtanulása után többen 

szereznek felsőfokú végzettséget is. /53/ 

Az általános iskolákban és a gimnáziumokban beve-

zetett új dokumentumok egyik legnagyobb eredményének tekint-

hetjük a technika tárgy bevezetését. Eredményességét mind a 

kisérleti, mind az általános bevezetése igazolja. Meggyőző-

désünk, hogy ennek az eredménynek jelentkeznie kell az új 

iskolarendszer egységes képzési szakaszában is. 

A müszaki alapismeretek tantárgy komplexitását 

igazolja a tárgy tananyagtartalma. 

Az I. osztály témái: 

1. Bevezető ismeretek 

2. Társadalom és gazdálkodás 

3. A termelés 

4. A termékek előállitása 

5. A termékek előállitásához szükséges anyagok 

6. Az anyagok alakitása, megmunkálása 

7. A megmunkálásoknál alkalmazott mérések 

8. Rendszerezés, tudásszintmérés 

A II. osztály témái 2 "altantárgy" kiegészitésével párhuza- 

mosan - kerülnek feldolgozásra. 

a./ Müszaki alapismeretek /I. félévben/ 

1. Bevezetés 

2. A fémanyagok megmunkálásának, alakitásának műveletei 
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3. Az iparban alkalmazott szerelvények 

4. Villamosipari szerelések eszközei, szerszámai 

5. Rendszerezés, tudásszintmérés 

b./ Müszaki rajz /I-II. félév/ 

1. Bevezető ismeretek 

2. Vonalak, méretarányok 

3. Vetületi és axonometrikus ábrázolás 

4. Sikmetszés, valódi nagyság meghatározása 

5. Áthatások szerkesztése 

Ismétlés, rendszerezés 

c./ Müszaki mechanika /I-II. félév/ 

1. Bevezetés 

2. Sikbeli erőrendszerek 

3. Tartók statikája 

4. Szilárdságtani alapfogalmak 

5. Folyadékok mechanikája 

6. Ismétlés, rendszerezés 

A nevelési feladatrendszerben megfogalmazott poli-

technikai nevelést /mind az általános iskolai, mind a gimná- 

ziumi dokumentumokban/ a technika tantárgynak kell biztosita-

nia. A két iskolatipus tanterve a gondosan megválasztott tan-

anyaggal biztositja az egymásra épülést, amely éppen azzal 

válik újszerűvé, hogy a technikai nevelést egységes folyamat-

nak tekinti, függetlenül az iskolaváltástól. 

A kisérleti tanterv müszaki alapismeretek tantár-

gyának tananyaga nem épithetett az általános iskolai 



— 61 — 

technika tantárgyra, mert a kisérlet inditásakor — a felme-

nő—rendszerü bevezetés miatt — az általános iskolát végzet-

tek még nem az új dokumentumok szerint tanultak. 

Megfontolónak tartjuk, hogy a továbbiakban a műsza-

ki alapismeretek tantárgy erősitse a szintetizáló funkciót, 

alakitsa ki és fejlessze a tanulók rendszerszemléletét. 

Ezzel gazdagodna tananyagtartalma, jobban segitené a sokolda-

lú személyiségfejlesztést. 

A Mühelygyakorlatok tantárgy oktatásának feladata, 

hogy az egységes iskolahálózat kialakitásának lehetőségét 

megalapozza. 

A tantárgy feladatrendszerét a tanterv a követke-

zőkben határozza meg:  

" — a tantárgy oktatása során a nevelési lehetőségek maximá-

lis kihasználásával biztositani kell a szocialista ember-

tipusra jellemző személyiségjegyek kialakulását a tanu-

lókban. Ezen belül a dialektikus materialista szemlélet 

fejlesztését, a fizikai munka értékelését, a termelés, 

a javak előállitásában való tájékozottságot. 

— A tantárgy oktatása során a tanulók mizszaki—gyakorlati 

munkavégzésével lehetőséget kell teremteni az egyes nép- 

gazdaságilag fontos termelési alapismeretek, manuális 

gyakorlatok elsajátitására és ezen keresztül az egyes 

tanulók számára legkedvezőbb munkaterület, szakterület 

kiválasztására. 
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A széleskörü és bemutatott, gyakorolt szakmai szakterü-

leti alapismeretek felhasználásával meg kell könnyite-

ni mind a tanulók, mind a szülők pályaválasztási gond-

jait. 

— A tantárgy témakörének oktatásakor az egyes szakmák, 

szakterületek alapvető anyag, szerszám, munkagép, álta- 

lában a termelőeszközök alkalmazásának lehetőségeit, 

alapmüveletek utasitás alapján, illetve önálló végzé-

sét kell megkövetelni. Ezzel biztositható az egyes 

szakmák, szakterületek alapfogalmainak, alapműveletei-

nek elsajátitása, valamint a rokon szakmák alapjainak 

megismerése. 't /54/ 

A két tantárgy közötti kapcsolatra fényt vet, ha 

számba vesszük a műhelygyakorlat fő témaköreit. Ezek az 

alábbiak: 

I. osztály /heti 3 óra/ 

1. Anyagalakitási gyakorlatok 

1.1. — alapmüveletek, alapismeretek 

1.2. — forgácsolás nélküli alakitások 

1.3. — alakitás kézi forgácsolással 

2. Szerelési gyakorlatok 

2.1. — kötések, kötésmódok: készitése, szerelése, 

gyakorlása 

2.2. — korszerü kötések 

3. Gyakorló munkák, komplex feladatok 

Nyári gyakorlatok 



-63— 

II. osztály 	/heti 4 óra/ 

1. Anyagalakitási gyakorlatok 

1.1. - alapmüveletek, alapismeretek 

1.2. - komplex munkák, alakitások 

2. Szerelési gyakorlatok 

2.1. - egyszerü gépelemek szerelése 

3. Gépmühelyi gyakorlatok 

3.1. - alapfogalmak, alapismeretek 

3.2. - forgácsoló megmunkáló gépek alkalmazása, 

szerszámai 

3.3. - sik felületek kialakitása forgácsolással 

3.4. - üzemlátogatás 

4. Elektromos szerelési gyakorlatok 

4.1. - alapismeretek, alapmüveletek 

4.2. - alapáramkörök, épitése, szerelése 

5. Vegyipari gyakorlatok 

5.1. - alapmüveletek, gyakorlatok. /55/ 

A nyári szakmai gyakorlatok tartalma attól függ, hogy a 

tanuló melyik ágazatban tanul tovább a III. osztályban. 

Tehát a II. osztály végére a tanulónak döntenie kell, hog y . 

melyik ágon folytatja tanulmányait a továbbiakban. 

A feladatrendszer és a témák tananyagtartalmának 

vizsgálata során világosan kimutatható, hogy a müszaki alap-

ismeretek és mühelygyakorlat tárgyak több ponton fedik egy-

mást. Ezt támasztja alá, a tárgyakhoz készitett tankönyvek 

tartalmának összehasonlitó vizsgálata is. 
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Az általános tantervi rendelkezésekben a koncentráció kap-

csán alapelvként került megfogalmazásra, hogy "A tantárgyak 

közötti koncentráció megvalósitásában szükséges, hogy a ta-

nárok ismerjék a szaktárgyaikhoz kapcsolódó többi tantárgy 

tantervét is. Felesleges pl. a fizika, a kémia tantárgyak 

anyagát az elektrotechnika vagy más szakmai elméleti tantárgy 

keretén belül úgy megismételni, mintha ezt a tanulók még nem 

tanulták volna." /56/ 

Helyes a két tárgy egymásraépülésének koncepciója, 

de ezt következetesebben kell megvalósitani a tantervekben. 

Vagyis a müszaki alapismeretek nyújtanák az elméleti alapot 

a mühelygyakorlathoz. /A témák egymás mellé állitásakor 

nagymértékü elcsúszások tapasztalhatók. Példaképpen elkészi-

tettük az I. osztály mühelygyakorlat és müszaki alapismere-

tek tárgyak témáinak hetekre bontott párhuzamba állitását. 

/9.sz. melléklet/ 

A legnagyobb eltérés a mérésekkel kapcsolatosan jelentkezik. 

A Műszaki alapismeretek tanterv a következőket irja elő: 

"7. A megmunkálásnál alkalmazott mérések kb. 3 óra 

A mérések jelentősége.a termékek előállitásában, alaki-

tásában. A mérés fogalma, jellemzői, a szabványok előivá-

sai, mértékegységek. A mérőműszerek metrológiai jellem-

zői, csoportositásuk, fajtáik, a mérendő anyagtól függő- 

en. A hosszmérő müszerek, szögmérő müszerek áttekintése." . 

Mühelygyakorlat tárgyban a következőket határozza meg a tan-

terv: 

"1.12. Mérés, ellenőrzés 	6 óra 
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A mérés, ellenőrzés célja. Az iparban használatos 

egyszerűbb mérő— és ellenőrző—eszközök ismertetése, 

bemutatása. /Állitható és nem állitható mérő— és 

ellenőrző—eszközök./ Mércék, tolómérők, derékszögek, 

élvonalzók fajtáinak rendszerező ismertetése, hasz-

nálata. Egyszerűbb mérési gyakorlatok végzése alkat-

részeken. Különböző munkadarabokon /fa, fém, műanyag 

stb./ történő mérési, ellenőrzési feladatok gyakor-

lása. /Sik, merőleges, párhuzamos szög alatt hajló 

és ivelt felületek./" 

A "Javaslatok, útmutatások" cimü részben a 2 tanterv a követ- 

kezőképpen rendelkezik a mérés témával kapcsolatban: 

a./ Müszaki alapismeretek: ... "Súlyponti kérdésként kell 

a tanitási órákon e témakört tárgyalni ... az átfogó 

ismeretekre kell törekedni ... Több figyelmet cél-

szerU forditani a hossz— és szögmérőműszerekre /gya-

korlati alkalmazás/." 	. 

b./ Mühelygyakorlatok: "Bevezetőben ismertessük a mérés, 

ellenőrzés célját, fontosságát. Mondjuk el és mutassuk 

be a mérőeszközöket, ellenőrző eszközök karbantartá-

sával kapcsolatos tudnivalókat... Törekedjünk arra, 

hogy a tanulók az egyszerü mérőeszközöket a gyakor-

latban megfelelő biztonsággal tudják alkalmazni... 

Nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a mérési 

gyakorlatokat a helyes módszer kiválasztásával érde- 

kessé tegyük." /57/ 
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A mühelygyakorlaton azonos tartalommal és feladat-

tal már az I. osztály 3-4.hetében foglalkoznak, míg a müsza-

ki alapismeretek keretében lényegében ugyanazt a tanév végén, 

a 3o-31.héten tanulják a fiatalok. Hasonló elcsúszások más 

témaköröknél is tapasztalhatók. 

Továbbá ismétlődés állapitható meg a műszaki alap-

ismeretek tárgy müszaki mechanika II. osztály szilárdságtani 

alapfogalmak témája, valamint a gépészeti ismeretek III. osz-

tály szilárdságtan témájában. /A műszaki alapismeretekre épü-

lő szakmai képzésről később még szólunk ./ 

Müszaki alapozó tárgy funkcióját hivatott betölte-

ni az I. osztályban, heti 1 órában oktatott munkavédelem tan-

tárgy. A munkavédelem oktatásának feladata a balesetmentes 

munkavégzésre, a munkahelyi ártalmak elkerülésének módjaira 

való felkészítés, az egészséges munkahelyi környezet kialaki-

tására való nevelés, az általános munkavédelem szemlélet 

kialakitása a tanulókban. A tantárgy témái a következők: 

1. Bevezetés 

2. Munkaélettan 

A munkatevékenység pszichológiája 

3. A korszerü munkakörnyezet kialakitása, 

egészségügyi létesítmények 

4. Balesetelháritás, biztonságtechnika, 

elsősegélynyúj tás 

5. Fizikai ártalmak 

6. Rendszerezés, ismétlés /58/ 
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A szakmunkásképző iskolákban 198o-ban bevezetett 

új szakmai tantervek sorában jelent meg új, önálló tantárgy-

ként a munka- és környezetvédelem. Tartalmában hasonló a 

kisérleti tantervhez, azonban annál többet is ad: környeze-

tünk ismeretére, annak védelmére is tanitja a fiatalokat. 

Szemléletformálás szempontjából az ilyen tananyagtartalommal 

összeállitott tantárgy nevelő hatása nagyobb. 

Megitélésünk szerint a munkavédelem önálló tantárgy-

ként való beállitása nem indokolt. A munkaélettani ismeretek 

pl. a  biológia tantárgy keretében kerülhet feldolgozásra. 

A környezet védelmére, megbecsülésére való nevelést a bioló-

gia tanterv feladatául vállalja. Balesetvédelmi oktatásban 

a tanulók minden olyan tárggyal kapcsolatban részesülnek, 

ahol erre egyébként is szükség van /mühelygyakorlatok, villa-

mos mérések stb./. 

A kis érle t 1. évének végére nyilvánvalóvá vált a 

fentiekben ismertetett átfedés, amelynek következtében a 

következő évtől a munkavédelem nem szerepel önálló tárgyként. 

A tananyag a tantárgyak közötti megosztás következtében tel-

jes mértékben feldolgozásra kerül, a munkavédelem jelentősé-

ge továbbra is kellő hangsúlyt kap. Az óraterv módositásával 

a müszaki alapismeretek óraszáma 2-re emelkedett, a tantárgyak 

száma viszont csökkent. 

Az I. és II. osztály egységes tananyaga feltétele-

zi, hogy megfelelő alapot nyújt a szakirányban továbbtanulók 

számára, illetve biztositja a technikai műveltség megszerzését 
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a gimnáziumban továbbtanulók részére. A jelenlegi szakközép-

iskolai óraterv magasabb óraszámot biztosit a gyakorlati 

oktatásra /heti 6-7 órát/ az első két évfolyamban, mint a 

kisérleti tanterv óraterve. A szakmunkásképző iskolákban a 

gyakorlati foglalkozásra forditható idő a szakma jellegétől 

függően differenciált, de magasabb /heti 14-21 óra/ az egy-

séges képzésben biztositottnál. 

A magasabb szintü gyakorlati ismereteket igénylő 

szakmák oktatására elegendő alapot ad-e az egységes képzés? - 

vetődik fel a kérdés. A kisérletek tapasztalatai igazolták, 

hogy a széleskörü általános- és műszaki alapműveltséggel ren-

delkező fiatalok sokkal kevesebb idő alatt tudják elsajáti-

tani a szakma speciális fogásait, mint a kezdettől fogva 

speciális képzést kapók. Az egységes képzés során a tanulók 

olyan tantárgyakat is tanulnak, amelyeket a szakközépiskolá-

ban és szakmunkásképző iskolában egyáltalán nem, vagy csak 

akkor tanulnak, ha a szakma jellege megkivánja /pl. biológia, 

ének-zene, rajz- és müalkotáselemzés/. 

Mindaz a többlet, amelyet a kisérleti oktatás biz-

tosit, a sikeres szakképzés alapjának tekinthető. A szakkép-

zés időszakában /mint ezt az óraterv is bizonyitja/ megnő a 

szakképzés súlya, magasabb óraszámban tanulnak szakmai, mint 

általános müveltséget nyújtó tárgyakat. A szakmunkásképző 

ágazatban ez az arány tovább módositható a szakmai tárgyak 

javára, mert az I. és II. osztályban elsajátitják azt az álta-

lános müvelts égi anyagót - sőt többet! -, amelyet  a jelenlegi 

szakmunkásképző iskola nyújt a 3 év alatt. 
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A kisérlet azt is igazolta, hogy a III. osztályban, 

a 16-17. életévben érettekbek a fiatalok, szemléletmódjuk 

kiforrottabb. Könnyebben áttekintik a termelési folyamatokat, 

gyorsabban felfedezik a logikai összefüggéseket. A magasabb 

életkorban való hatékonyabb képezhetőség biztositja a rövi-

debb idő alatti szakképzés sikerét. 

A gyakorlati oktatásra forditható időt tovább lehet 

növelni, ha a szakmunkásképzőben továbbtanulók a II. osztály 

végén a nyári gyakorlatot már a választott szakmának megfele-

lő tartalommal, a szakmunkásképzésben jelenleg is biztositott 

6,5 hétig végzik. 

A gimnázium az intellektuális képességek fejleszté-

sét, a felsőfokú továbbtanulásra való felkészitést tekinti 

feladatának. A kisérleti oktatás I. és II. osztályában ezek 

a fiatalok olyan technikai-müszaki ismeretek birtokába jut-

nak, amelyeket a jelenlegi gimnázium csak részben tud nyúj-

tani. A gyakorlati életre való felkészitést a gyakorlati 

fakultáció biztositja, de nem vállalhatja magára jelenlegi 

formájában a szakemberképzést. 

A gimnáziumi fakultativ tantárgycsoportos oktatás 

a felzárkóztatást és orientációt a tananyagtervbe épitettség 

következtében "hivatalból" végzi. Ennek szükségességét és 

eredményességét tapasztalótok igazolják. 

A kísérleti oktatás dokumentumai is kitérnek e két 

fontos tevékenység jelentőségére, a tantervi előirásokban 
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megfogalmazást nyernek a teendők. Az orientációt nem külön 

tantárgyként kezeli, de a tanulók sokoldalú tevékenykedteté-

sével, a szélesskálájú tantárgyválasztékkal lehetőséget ad 

mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind pedig a szülők szá-

mára a képességek kipróbálására, illetve felfedezésére. 

A kötelező nyári gyakorlat /I. és II. osztály/ a képességfej-

lesztés mellett a munka megbecsülésére is nevél. 

A kisérleti oktatás egységes /I-II. osztály/ sza-

kaszában, a tanulók megfelelő képzést kapnak mind a szakmai, 

mind a gimnáziumi továbbtanuláshoz. A műszaki alapozó tárgyak 

tananyagtartalmának szélesitésével, a tárgyak közötti koncent-

ráció pontosabb megvalósitásával a hatékonyság tovább növel- 

hető. 
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IV. Az egységes müszaki alapképzésre 

épülő villamosipari szakközépiskolai képzés doku- 

mentumai 

Az egységes gimnáziumi és szakközépiskolai képzés 

kisérlete — mint korábban már emlitettük — annak a hipotézis— 

nek a bizonyitására indult, hogy a széleskörü alapmüveltség-

gel és müszaki alapismeretekkel rendelkező fiatalok szakkép-

zése eredményesebb; magasabb szintű ismeretek elsajátitására 

teszi alkalmassá a tanulókat. Az általános és szakmai müvelt-

ség tartalmát, annak  korszerű  értelmezését az I, fejezetben 

kifejtettük. A következőkben a müszaki—szakmai képzés sajá-

tosságait tárjuk fel. 

"Az általános- és általános müszaki képzéssel meg-

alapozott, vagy azzal összekapcsolva folyó szakmai képzés —  

a kommunista nevelés általános céljának és minden pedagógiai 

intézményben közös főfeladatainak alárendelve, — megvalósit-

ja a szakképzési intézmény speciális célját is: növendékei 

felkészítését a szocialista termelés, elosztás, szolgáltatás, 

államigazgatás vagy kultúra valamely ágában végzendő szakmai 

munkatevékenységre. A szakmai képzés céljából és jellegéből 

következő konkrét képzési feladatokat és a képzés tartalmát 

a szakmai munkaterület és munkatevékenység elemzése alapján, 

valamint a képzésben résztvevő fiatalok fejlettségének, elő- 

zetes felkészültségének és fejlődési törvényszerűségeinek 

messzemenő figyelembevételével kell megállapitani." /59/ 
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A sikeres szakmai munkatevékenységre való felké-

szitést, vagyis a klasszikus értelemben vett képzést /6o/ 

az iskola nevelési tevékenységébe ágyazottan, annak sokféle 

kapcsolatrendszerében - kölcsönhatásában kell vizsgálni. 

A képzés eredményességének mércéje a tudás tevékenység oldala, 

a szakma gyakorlásában való "tevékenykedni tudás". Az álta- 

lános müszaki műveltségi elemek, természettudományos ismere-

tek, speciális müszaki elméleti ismeretek és a gyakorlat 

bonyolult kapcsolatrendszerét Székel_yné - Szokolszky korábban 

idézett művében egyszerüsitett sémával ábrázolja. /lo.sz. 

melléklet/ 

A szakmai gyakorlati és elméleti tantervek készi-

tésekor a következő anyagok számithatók alapdokumentomnak: 

- szakmai szint; 

- óraterv; 

- természettudományos és müszaki alapozó tantár-

gyak tantervei, tankönyvei; 

- korábban érvényben lévő dokumentumok; 

- esetleges kisérleti eredmények. 
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1., Szakmai szint, mint alapdokumentum 

A szakmai képzés során az iskola azt a feladatot tűzi ki 

magának feladatául, hogy a tanulókat egy konkrét szakmára, 

szakmacsoportra /szélesebb alapszakmai képzéssel/ készitse 

fel. A kiképzett szakmunkással szembeni elvárásokat a szak-

mai szint fogalmazza meg. Olyan alapdokumentum, amely rész— 

letes követelményrendszert tartalmaz az adott szakma /szakma-

csoport/ sikeres műveléséhez, a technika adott szinvonalához, 

aktuális fejlettségi állapotához igazodva. A szakmai szint 

jelzi azokat a várható fejlődési tendenciákat is, amelyek a 

jövőben bekövetkeznek. 

A szakmai szintet nagy üzemi tapasztalattal és pedagógiai — 

pszichológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek készitik 

valamennyi alapszakmára és leágazó szakmára. A szakmai szint 

tartalmát a 11. sz. melléklet tartalmazza. 

A kisérlet III. és IV. osztályos szakközépiskolájá-

nak villamosipari szakán belül erősáramú és gyengeáramú 

ágazaton folyik a képzés. Az oktatási miniszter 105/1978. 

/M.K.l./ OM számú utasitásával bevezetésre került a szak-

munkásképzést folytató szakközépiskolai képzés, amely jog-

szabály megjelenését a 27/1976. /XII.1./ Korm. számú rende- 

let előzte meg. Ennek következtében a végzős tanulók az érettsé-

gi vizsgával egyidejüleg szakmunkásvizsgát is tehetnek. 

A kisérlet is erre épül, vagyis a gyengeáramú ágazaton a 601. 

sz. elektronikai müszerész, az erősáramú ágazaton az 5o4.sz. 

elektrolakatos alapszakma, 5o4-3.sz. villamosgép—szerelő 

szakmában szerezhetnek szakmunkásbizonyitványt a vizsgázók. 

/61/ 
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A fenti szakmák szakmai szintjét a Munkaügyi 

Minisztérium által 1978-ban megjelentetett dokumentum hatá-

rozza meg .  Az emlitett szakmák szakmai szintjeinek legjellem-

zőbb tartalmi jegyeit és a fejlődés várható tendenciáit a 

következőkben foglalhatjuk össze: 

a./ 6ol.sz. Elektronikai müszerész 

- müszerek összeépitése műveletterv alapján; 

- müszerek inditása, jellemzőinek beállitása specifi-

káció alapján; 

- müszerek hibáinak behatárolása, megjavitása; 

- szervizre kerülő müszerek javitása, felújitása, 

hitelesitése, karbantartása; 

- müveletek végzése kéziszerszámokkal, gépesitett kézi-

szerszámokkal, gépekkel; 

- használni  bizonyos  mechanikai mérő- és ellenőrző esz-

közöket, villamos mérőmüszereket; 

- elvégezni az elektronikus mérőmüszerek egyes fokozata-

iban, részegységeiben a méréseket, hitelesitéseket 

/elektroncsöves, tranzisztoros és integrált áramkörös 

kivitelben/; 

- ismerni az elektronikus áramkörök elvi müködését, a 

lejátszódó fizikai folyamatokat; 

- gyártmánykészités munkaszervezési feladatainak meg-

oldása, selejt elkerülése; 

- biztonságos munkavégzés. 

A szakma fejlődésének várható tendenciái: 

a. A munkatárgyak anyagában és szerkezeti tulajdonságai-

ban bekövetkező változások: 
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- alkatrészek miniatürizálódása, integrált és 

mikronodul egységek elterjedése; 

- félvezető elemek továbbfejlődése, alkalmazásuk: az 

elektronikus mérő és ellenőrző készülékekben; 

- automatikus ellenőrző és mérőberendezések kifej- 

lesztése; 

- sztereó müsor vételére alkalmas rádióvevők müsze-

rei; 

- szines televizió-vevőkészülékek javitásához szük-

séges müszerek; 

- automatikus szabályozó áramkörök alkalmazása; 

- speciális orvosi villamos készülékek fejlesztése. 

b. A technológiai eljárásokban és munkafolyamatokban 

/müveletekben/ várható változások: 

- c élmüszerek kifejlesztése, a gyártásban történő 

széles köri alkalmazásuk; 

- müanyagok további fejlődésével szerkezeti elemek 

megváltozása, új gyártástechnológia kidolgozása. 

c. A termelésben és a munkaszervezésben várható válto-

zások: 

- technológiai folyamat egyszerűsödése, de a techno-

lógiai fegyelem fokozottabb megtartása; 

- szalagszerű termelés további fejlesztése. 

b./ 5o4-3.sz. Villamosgép-szerelő 

- erősáramú áramkörök és csatlakozási helyek kialaki-

tása, jelzőberendezések, villamos gépek üzemszerü 

müködtetésre való előkészitése; 
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— különböző fémszerkezetek összeállitása, érintés-

védelmi megoldások készitése; 

— üzemeltetési helyen meghibásodott álló és forgó gé-

pek hibáinak behatárolása, a gépek szakszerü szét-

szerelése, alkatrészeinek hibáinak méréses megállaz 

pitása ; 

— a hibás alkatrészek javitása, felújitása, cseréje, 

pótlása; 

— villamos gépek tekercseinek elkészítése; 

- transzformátorok, feszültségváltók és szabályozók, 

áramváltók alkatrészeinek készítése; 

— új, javitott, felújitott villamos gépek bemérése, 

müszeres ellenőrzése; 

— a gépek üzemeltetése, előirt mérések elvégzése, az 

adatok ellenőrzése, korrekciók,' javitások elvégzése. 

A szakma fejlődésének várható tendenciái: 

A népgazdaság fejlődéséből és a tudományos—technikai 

forradalomból adódóan a szakma területén a várható 

perspektivikus változás, fejlődés tendenciái a követ-

kezők: 

— alkalmazott  célgépek számának növekedése; 

— kapcsolóberendezések előregyártásának foko-

zódása; 

— gyüjtővezérlésü felvonók számának növekedése; 

— automata háztartási gépek elterjedése. 

A szakma fejlődésében bekövetkező változásokra való kitekin-

tés fontos, bár pontos behatárolására rendkivül nehéz vállal-

kozni. Prognosztikus előrejelzés — a gyors fejlődés miatt — 

mindössze néhány évre lehetséges. 
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Szemtanúi vagyunk bizonyos szakmák elhalásának és új szak-

mák születésének. Az oktatás-képzés nem vállalhatja felada-

tául, hogy olyan távlatok számára képezzen szakembereket, 

amelynek pontos körvonalait még a tudomány illetve az ipar 

sem ismeri. A várható tendenciák figyelembevétele ezért csak 

középtávú lehet, amely maga után vonja a szakmai képzés tar-

talmának /tananyagának/ időnkénti felülvizsgálatát, korsze-

rüsitését. Mindez nem mond ellent annak - sőt erősiti! - hogy 

széleskörü általános müveltséget és általános műszaki müvelt-

séget kell nyújtania az iskolának. A szaktudományok és a 

technika "naprakész" követésére az iskola nem képes, csupán 

arra, hogy a szilárd alapokra épitett általános szakmai tar-

talmat időnként átcsoportositsa, kiegészitse a legfrissebb 

ismeretekkel. 

A szakmai szint alapja mind a tanterv és tananyag-

terv, mind a követelménytaxonómia-rendszer kialakitásának. 

A kisérleti oktatáshoz készitett tantervi dokumen-

tumok figyelembe veszik a szakmai szint által meghatározott 

tartalmi- és követelményrendszert. Ezt a dokumentumok további 

elemző értékelése is bizonyitja. 
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2., Az óratervek 

Az óraterv előirja az egyes szakmákban tanítandó tantárgya-

kat /közismereti, szakmai-müszaki alapozó és szakmai tantár-

gyak csoportositásban/; meghatározza az egyes tantárgyak ok-

tatására forditható heti óraszámot, a tanitási hetek számát, 

valamint a nyári gyakorlat időtartamát. 

A heti óraszám meghatározásánál kiinduló pont a 

tanulók terhelhetőségének megállapitása. Ez bonyolult pszicho-

lógiai, biológiai, pedagógiai feladat. A heti óraszámok az 

órarendben napokra bontva, napi óraszámok formájában kerül 

realizálásra. A magas heti óraszám túlzott megterhelést je-

lent a fiataloknak, az oktatás hatékonysága megkérdőjelezhető. 

Amennyiben túl alacsonyra szabják meg az óraszámot, akkor az 

egyes tantárgyak oktatására kevés idő jut, amely megakadályoz-

za a tananyag feldolgozását. Tanulságos összehasonlitani, 

hogyan alakultak az 195o-es évek technikumától a kisérleti 

oktatás óratervéig a heti óraszámok. /12-17.sz. mellékletek/ 

Az 195o-es tanterv óraterve I. és II. osztályban heti 36, a 

III-IV. osztályban 4o órát határoz meg. 1961-ben egységesen, 

minden évfolyamon 37 a heti órák száma. 1969-ben egy órával 

nől az óraszám a II-IV. osztályokban. A kisérleti tantervben 

a heti óraszám az I. osztályban 35, a II. osztályban 36, a 

III. és IV. osztályban 38-38 a heti órák, száma. A kisérleti 

óraterv erénye, hogy mind a 4 évfolyamon biztosit szabadon 

választható idegen nyelv oktatására - tanulására heti 2-2 órát. 

Ezt a szabad sávot a tanulók saját elhatározásuktól, további 

szándékuktól függően igénybe vehetik. 
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/Megjegyezzük, hogy a  jelenleg  érvényben lévő szakközépisko-

lai óratervekben - a szakmától függően - 36 és 38 a heti 

óraszám. Az új gimnáziumi óraterv egységesen, minden osztály-

ban 33 órát ir elő, amely a II. osztálytól a szabadon választ-

ható tárgy részére fenntartott 2 órával bővül./ 

A kisérleti óraterv óraszámai megegyeznek a jelenlegi szak-

középiskola heti óraszámaival. 

A rövid összehasonlitásból is kitünik, hogy álta-

lában az alacsonyabb osztályokban kevesebb az óraszám, mint 

a magasabb osztályokban, amely tükrözi az életkorral össze-

függő terhelhetőség figyelembe vételét. A heti 4o óránál 

nagyobb terhelést nem "viselik" el a tanulók, hiszen ez is 

azt jelenti, hogy a hét 4 napján 7, 2 napján 6 órát kell 

eltölteniük az iskolapadban. Csökkenhető a terhelés, ha az 

órarendben a nagy szellemi munkát igénylő tárgyakat és az 

ún. készségtárgyakat arányosan osztják el az egyes napokra. 

Az órarendkészitéssel nem  foglalkozunk, csupán megjegyezzük, 

hogy az órarend összeállitása sokszor megoldhatatlan felada-

tok elé állitják az órarend készitőjét,' a rendkivül sok 

figyelembe veendő tényező miatt. Gyakorlatból tudjuk, hogy 

legtöbbször a pedagógiai szempontok rovására készülnek az 

órarendek, elsőbbséget adva az egyéb szempontoknak. 

Az óratervek másik kritikus pontja a tantárgyak 

számmának meghatározása. Részletesen nyomon követhető a tan-

tárgyak számának, elnevezésének alakulása a hivatkozott 

mellékletek alapján. 
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Az 195o-es tantervben 18, a kisérleti tantervben /nem számit-

va a szabadon választható tárgyat és az V. osztály tantárgya-

it/ 25 a tárgyak száma. A jelenlegi szakközépiskolai tanter-

vekben a szakma jellegétől függően 18-2o a tantárgyak száma, 

kivéve néhány szakmát, ahol 23-24 tárgy is szerepel. 

A kisérleti óratervben szerepeltetett tantárgyak 

száma soknak tünik. Más képet kapunk azonban, ha megnézzük, 

hogy évfolyamonként hány tárgyat tanulnak a fiatalok. Az 

I. osztályban 15, II. osztályban 15, III. osztályban 14,' 

IV. osztályban 13 a tantárgyak száma /szabadon választható 

idegen nyelv nélkül/. Az egységes I. és II. osztály általá-

nosan művelő tárgyai helyébe a szakközépiskola III. és IV. 

osztályában szakmai tárgyak lépnek. 

Megitélésünk szerint a komplex tárgyak kialakitásával a tan-

tárgyak száma csökkenthető. Jó példa erre a müszaki alapisme-

retek tantárgy, amely hármas összetételben /müszaki alapisme-

retek, müszaki rajz, müszaki mechanika/ tartalmazza a feldol-

gozandó tananyagot. Ezt a felfogást tükrözi a szakmunkásképző 

iskolai és a szakmunkásképzést folytató szakközépiskola tan-

tárgyrendszere is, a szakmai ismeret, illetve az anyag- és 

gyártásismeret tárgyak bevezetésével. 

A rendelkezésre álló heti óraszám /amelynek megtar-

tását kötelező jelleggel irja elő a tanterv/ elosztása az 

egyes tárgyak oktatására, újabb ütközőpont. Azzal a kérdéssel 

találjuk szemben magunkat, hogy a tanitási órák számának nö-

velésével, vajon egyenes arányban nő-e a tanulók által elsa- 

játitott ismeretanyag. 



- 81 - 

A kérdés eldöntésére kisérletek folytak, egyértelmü, tudomá-

nyosan megalapozott válasz azonban nem született. Az arányok 

kialakitása empirikus úton történik általában. A gyakorlat 

tapasztalataira támaszkodva dől el, hogy az egyes tárgyak 

hány órát kapnak. Az optimum megtalálása csak kisérletek 

segitségével lehetséges. Következtetéseket vonhatunk le a 

korábbi tantervek óraszám arányainak tanulmányozásából is 

/lásd! tantervmellékletek/. Neheziti a helyes arányok kiala-

kitását egy szubjektiv elém is, a szaktanárok részéről je-

lentkező "tantárgysovinizmus". 

Véleményünk szerint a tantárgyak közötti koncent-

ráció, a munkamegosztás segit e kérdés megoldásában. 



— 82 — 

3., A villamosipari szakközépiskola kisérleti szakmai 

tantervi dokumentumai 

Az egységes alapképzésre épitett gimnáziumi—szakközépiskolai 

képzés szakmai tárgyainak kisérleti tantervei a korszerü 

tantervelméletek eredményeit felhasználva készültek. 

Felépitésük a következő: 

— a tantárgy célja és feladatai; 

— a tananyag felosztása; 

— a tananyag témák szerinti felosztása ajánlott 

óraszámmal; 

— követelmények; 

— javaslatok, útmutatások; 

— felszerelési jegyzék. 

Megjegyezzük, hogy a szakmai tantervek — ellentét-

ben a közismereti tantárgyak tanterveivel — nem bontják a 

tananyagot törzsanyagra és kiegészitő anyagra, ami a minimum 

és optimum megállapitását neheziti és a tanulók objektiv 

elbirálását is bonyolultabbá teszi /lásd! II. fejezet/. 

Továbbiakban a szakképzés sajátos feladatának 

megfelelő — "készitsen fel egy adott szakma illetve szakte-

rület müvelésére" — szempontjából vizsgáljuk a szakmai  tan-

terveket. 

A szakmai képzés területén "... négy olyan jellem-

ző tantárgycsoport ismerhető fel, amelyek tananyaga tartalmaz- 

za azokat a legalapvetőbb müszáki ismereteket és 
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tevékenységeket, amelyek - gondos tantárgyi struktúra kiala-

kitása esetén - a korszerüen értelmezett müveltség szerves 

részének tekinthetők. Ezek: 

- anyag- és gyártásismeret /technológia/, 

- gépészeti ismeretek, 

- müszaki rajz, 

- villamosságtan. " /62/ 

Az egyes blokkok tartalma, aránya a szakma jellegétől függő-

en jelentősen eltérhet, a tananyagban való jelenlétük azonban 

elengedhetetlen. A villamosipari szakmák tananyagtartalmának 

elemzése során meghatározó szerepe van a gépészeti ismeretek, 

szakmai alapozó, valamint a szakképző tárgyak arányának. 

Gépészeti ismeretek oktatása mind a szakközépiskolai, mind 

a szakmunkásképzésben fémipari alapképzés formájában jelen 

van, jelentőségét, szemléletformáló és készségfejlesztő 

hatásában látjuk. A tantervek fejlődése szempontjából hasznos 

következtetések vonhatók le abból az összehasonlitásból, 

amelyet a vizsgált két szakma /elektronikai müszerész és 

elektrolakatos/ tantervei mutatnak. /Részletesen lásd! tan-

tervmellékletek/ 

Tekintettel arra, hogy az egyes tantárgyak oktatására - tanu-

lására forditott lehetőség meghatározására nincs más módszer, 

mint a heti óraszámok összehasonlitása, vizsgálódásunkban 

ezt tekintjük viszonyitási alapnak. Fenntartva természetesen, 

hogy sok egyéb összetevő figyelmen kivül hagyása nem adhat 

pontos képet sem a hatékonyságról, sem az eredményességről. 

Felfedezhető, hogy a gépészeti jellegü, a müszaki 

alapismereteket megerősitő elméleti tárgyak oktatására 
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forditott órák száma egyre csökkent a szakmára felkészitő 

tárgyak óraszáma javára. A szakmai alapozó tárgyak óraszá-

mának alakulása és az évfolyamok közötti megoszlása is a 

fenti tendenciát igazolja. Megitélésünk szerint a kisérleti 

tanterv a müszaki alapozó gépészeti és szakmai tárgyak 

oktatására biztositott óraszámok elosztásában megtalálta az 

optimumot. 

a./ Tantervi vizsgálódásunk szempontjából nagy jelentőséget 

tulajdonitunk a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati órák 

arányának alakulására, illetve a gyakorlati órák száma és 

az elméleti óraszámok közötti viszonyra. "Az elmélet és 

gyakorlat alkosson szerves egységet, amit laboratóriumban, 

mühelyben, üzemben kell elsajátitani, közvetlenül kapcsolód-

jék a sajátos müvelet, vagy folyamat matematikai és természet-

tudományos alapjaihoz, és megforditva, a müszaki elmélet ás 

azt hordozó matematika : és természettudomány gyakorlati alkal-

mazásuk által illusztrálandók." /63/ 

A fenti UNESCO Ajánlás is alátámasztja a tanterv-

készités fontos alapelvét, hogy a gyakorlatban végzendő munka 

feladatokat kellő elméleti megalapozottsággal végezzék a 

tanulók, vagyis az elméleti oktatás gyakorlatra irányult 

legyen, 

A szakmai gyakorlat oktatásának feladatait a tanterv a követ-

kezőképpen fogalmazza meg:  /gyengeáramú ágazat/ 

"A szakközépiskolai szakképzésben résztvevő tanulók a szak-

elméleti tárgyakban elsajátitott ismeretanyagot a gyakorlat-

ban alkalmazottan, a munkavégzés során is megismerjék. 
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Igy kialakul: a müvelt szakemberre jellemző gondolkodásmód, 

begyakorolják az ipari követelményeknek megfelelő manuális 

munkafogásokat, és megfelelő gyakorlatra tesznek szert... 

A továbbtanulók számára a tantárgy ipari telitettségü müsza-

ki törzsanyagot nyújt, ami minden müszaki felsőoktatási for-

mában bázisként szolgálhat." 

Az oktatás során: 

— alakuljanak ki azok a képességek, amelyek egy kezdő 

szakmunkástól elvárhatóak; 

— tudjanak elvégezni elektromos—elektronikai munka-

folyamatokat; 

- ismerjék a müszaki és gyártási dokumentumokat; 

— tudjanak szakszerű méréseket végezni; 

— ösztönözzön továbbképzésre. 

/Az erősáramú ágazat gyakorlati tanterve hasonló feladatokat 

tűz a tantárgy oktatása elé./ 

A tantervekben a gyakorlati oktatásra forditható 

heti óraszámok alakulását a 18.sz. melléklet tartalmazza, 

a hiradásipari technikum és szakközépiskola vonatkozásában. 

A technikumok, illetve szakközépiskolák számára kidolgozott 

tantervek mutatják, hogy a 4 osztály összes gyakorlati 

óraszáma a jelenlegi elektonikai müszerész szakmát nyújtó 

szakközépiskolában a legmagasabb /4o óra/. A kisérleti tan- 

terv ennek majdnem csak felét /22 óra/ engedélyezi. Figyelem-

be kell azonban vennünk, hogy az egységes képzés időszakában 

/I. és II. osztály/ főleg az általános, és az általános 

müszaki művelés folyik intenziven, amelynek eredményeképpen a 

tanulók a gyakorlatban is jobb hatásfokkal szerzik meg 
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gyakorlati tudásukat. A tanév során tanult ismereteket a 

nyári szakmai gyakorlat során - amelyet célszerüen üzemben 

szerveznek a III. illetve IV. osztály végén - további be-

gyakorlottságra tesznek szert a fiatalok. 

A szakmai gyakorlat tananyagának, tanmeneti munká-

inak összehasonlitása során /lásd! tantervmellékletek/ meg- 

állapitható, hogy egyre csökken a gépészeti jellegü munkákra 

forditott idő és egyre több a szakma speciális igényeit kie-

légitő munkafeladat. Az 195o. és 1961. tantervekben az I. és 

II. osztályban fémipari alapképzés, az 1969-es tantervben 

csupán az I. osztályban végeznek a tanulók manuális illetve 

gépi megmunkálásokat. A kisérleti tantervek /mind az erős-, 

mind a gyengeáramú tagozaton/ a szakközépiskolai képzés indí-

tásakor /III. osztály/ illetve az azt megelőző nyári gyakor-

laton már a szakmával összefüggő feladatok elvégzését irja 

elő. A szakmai gyakorlat tananyaga, az elvégzendő gyakorlati 

munkák és feladatok megfelelnek a szakmai szintben rögzitet-

teknek, tartalmát illetően hasonlit a jelenlegi szakközépis- 

kolai, illetve szakmunkásképző iskolai tantervek tematikájához. 

b./ Sajátos helyet foglal el a tantárgyak rendszerében a 

villamos mérések tárgy. A tanulók elméleti ismereteket is 

kapnak - felhasználva az elektrotechnikában tanultakat -, 

de gyakorlati mérési feladatokat is végeznek. /III, osztály- 

ban azonos tartalommal mind a gyenge, mind az erősáramú 

ágazatban, a IV. osztályban következnek a szakma sajátossá- 

gainak megfelelő speciális mérések./ 
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A tanterv "elméletigényes, szakmai gyakorlati 

tantárgynak" nevezi á villamos méréseket. Feladatául tüzi, 

hogy a tanulók: 

- ismerjék a villamos mérőmüszerek müködését, szerkeze-

tét, alkalmazását; 

- mérési módszereket, eljárásokat sajátitsanak el; 

- ismerjék a gyártás, javitás, üzemeltetés során szüksé-

ges méréseket; 

szolgálja az elmélet és gyakorlat szoros összekapcso-

lását; 

- neveljen fegyelemre, rendszerességre, pontosságra, 

logikus gondolkodásra; 

- végső cél:  jól nevelt, müszaki gondolkodású, a méré- 

si technikát alkalmazni tudó villamosipari szakemberek 

nevelése. 

A feladatok megvalósitásához szükséges tananyag kiválasztá-

sa megfelel a tárgy logikájának. Az előirt mérések az egy-

szerütől a bonyolult felé haladva ismertetik meg a tanulókat 

a szükséges ismeretekkel. 	. 

c./ A szakmai elméleti ismereteket a gyengeáramú ágazaton az 

elektronikus áramkörök és berendezések ., az erősáramú ágaza- 

ton pedig a-. villamos gépek és berendezések tantárgyak nyújt- 

ják. A tárgyak eredményes oktatásának feltétele, hogy a tanu- 

lók rendelkezzenek megfelelő természettudományos és elektro-

technikai, valamint műszaki alapismeretekkel. Ezt a fela-

datot úgy oldatták meg az óraterv készitői, hogy a III. osz-

tály I. félévében heti 5 órában /1/ elektrotechnikát óktat-

nak, a szakmai ismeretek tananyaga a II. félévben kerül 

feldolgozásra, majd folytató&iik a IV. osztályban. 
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A tananyag mennyisége és tartalma megfelel a 

szakmai szintben rögzitett elvárásoknak. A tantárgyak sorá-

ban a szakmai ismeret tárgy az, amely direkt módon szolgál-

ja a gyakorlati oktatást. Ezeken az órákon ismerik meg a 

tanulók azokat az áramköröket, alapkapcsolásokat, gépeket 

és berendezéseket, amelyeket a gyakorlati foglalkozáson 

megépitenek, mérnek, üzemeltetnek, javitanak. 

A gyengeáramú ágazat elektronikus áramkörök és 

berendezések tárgyának témánkénti anyagát összehasonlitottuk 

az elektronikai műszerész szakmunkásképző iskola szakmai 

ismeret tananyagával. /19.sz. melléklet/ Mindkét tananyag-

tervből kitünik, hogy előtérbe került a korszerei félvezető 

eszközökkel épitett áramkörök, berendezések tárgyalása az 

elektroncsöves kapcsolásokkal szemben. Az összes óraszámok-

ban mutatkozó nagyfokú eltérés /a kisérleti szakközépiskolá-

ban összesen 176, a szakmunkásképzőben 462 óra áll rendelke-

zésre/ oka az, hogy a szakmunkásképzőben középiskolát vég— 

zettek tanulják a szakmát. /A jelenlegi szakközépiskolai 

óraterv 4o6 órát ir elő a tárgy oktatására!/ A szakmai isme-

ret — mind a szakmunkásképző, mind a szakközépiskolában 

komplex tantárgy, mig a kisérleti tanterv több tantárgy 

anyagába osztja  el  a szakma elméleti ismereteit. 

Az ellentmondás feloldására egy megoldás kínálko-

zik /— kizárva az óraszám növelésének lehetőségét —/: meg-

alapozott ismereteket kell nyújtani a tanulóknak a szakma 

elméleti alapjaiból, a speciális ismeretek /kb. a szakmun- 

kásképző II. osztályának anyagát/ megszerzését a 



technikus-képző szakaszban /V. osztály!, illetve a szakma 

gyakorlása során kell biztositani. 

Az erősáramú ágazat elektrolakatos szakmájában 

hasonló mind a tananyag tartalmára, mind az óraszám-arányok-

ra vonatkozó észrevételünk. 

d./ "Az elektrotechnika tantárgy a fizikai alapismeretekre 

épit, de felhasználja mindazon ismereteket, melyeket a tanu-

lók más tárgyakban - pl. az anyagismeretben, a matematikában, 

a szakmai gyakorlatokon, stb. - szereztek." irja mindkét 

kisérleti tanterv. A feladatmeghatározásban nem utal egy fon-

tos tényezőre: az elektrotechnika, mint alapozó tárgy rend-

kivül fontos a szakma elméleti- és gyakorlati ismereteinek, 

valamint a villamos mérések sikeres elsajátitása érdekében. 

A tárgy tananyagterve, témánkénti rendszerezése 

a korszerü elektrotechnikai szemléletet tükrözi. Felépitése 

megfelel a tárgy logikájának. 

A tantervkészitők szándéka az volt, hogy "előzze 

meg" az elektrotechnika a szakmai elméleti oktatást. Ezt űgy 

oldották meg, hogy a III. osztály I. félévében heti 5 órá-

ban /a II. félévben heti 2 órában/ tanitják a tárgyat. Ezt 

soknak tartjuk, hiszen a hét szinte minden napján kell elek-

trotechnika órát tartani, ami jelentős terhelést okoz a 

tanulóknál. A két félév közötti arányos megosztást tartjuk 

a jobb megoldásnak. 
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e./ A  szakma  sikeres gyakorlásának elősegitését szolgálja 

a technológia tárgy. Oktatására a III. és IV. osztályban ke-

rül sor, heti 3-3 órában. Az erősáramú és gyengeáramú ágazat 

számára külön tanterv készült, a tananyagban eltérés azon-

ban csak a IV. osztályban van. /2o.sz. melléklet/ 

A jelenlegi szakközépiskola és szakmunkásképző is-

kola e tárgyat anyag- és gyártásismeret cimen oktatja, a 

szakközépiskolában I. és II. osztályban heti 2-2 órában. 

A tananyag esetleges átcsoportositásával /más tantárgyak 

keretébe / csökkenthető lenne a heti óraszám, más tárgyak ja-

vára. 

f./ A szakrajz a müszaki alapismeretek során tanult müszaki 

rajz ismeretekre épit. A szakrajz tanulása következtében 

fejlődik a tanulók rajzoló és rajzolvasó, rajztechnikai és 

rekonstruáló képessége, formálódik esztétikai érzékük. A 

jelképi jelölések megismerése, alkalmazása fejleszti absztra-

háló képességüket. Megalapozott szakrajz tudás nélkül müsza-

ki ember /sőt korszerüen müvelt ember/ nem képzelhető el. 

A II. osztályban megismert müszaki rajz alapisme-

retek egy része a III. osztály tananyagában magasabb szinten 

ismét jelentkezik, ami a koncentrikus tantervépítésre utal. 

A III. osztály tananyagterve mind az erősáramú, 

mind a gyengeáramú ágazatban azonos, eltérés a IV. osztály 

anyagában van. A tananyag tartalma, témánkénti elrendezése 

megfelel a szaktárgy logikájának. 
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A tantervek összeh.asonlitásából megállapitható, 

hogy a szakrajz oktatására forditott órák száma csökkent: 

195o-ben a 4 osztályban összesen heti 9 óra /és még 4 óra 

ábrázológeometria1/, a jelenlegi szakközépiskolai tanterv-

ben összesen 5 óra, a kisérleti tantervben pedig 5,5 óra 

/és heti 2 óra rajz- és műalkotás - elemzés/. 

A kisérleti tanterv óraszám - arányait és a tananyagtartal-

mat megfelelőnek tartjuk. 

g./ A III. osztályban, heti 3 órában tanulják a szakközépis-

kolások a gépészeti ismeretek tárgyat. A tananyagterv szilárd- 

ságtani és finommechanikai ismereteket tartalmaz, kiegészit-

ve gépelemek, mozgató rendszerek ismertetésével. A témák meg-

nevezése azonos mindkét ágazatban, eltérés a témák sorrend-

jében, illetve tartalmában van, igazodva a szakma igényeihez. 

A tárgy oktatása során fejlődik a tanulók müszaki szemlélete, 

logikus gondolkodása, megértik a müszaki és természettudomá-

nyos ismeretek kapcsolatát, kialakitja az elméleti ismeretek 

gyakorlati alkalmazásának képességét.- irja a tanterv a 

tárgy oktatásának feladataként. 

A tárgy tananyagából adódik, hogy gépészeti ismere-

teket nyújt elsősorban. Megitélésünk szerint néhány témát 

túlságosan is bőven tárgyal /rúgók, tengelyek, tengelykapcso-

lások, hajtások/. Más témákat át lehet csoportositani rokon-

tantárgyak anyagába /szilárdságtan/, igy a heti óraszám 

csökkenthető lenne más tárgyak javára. 
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4., Tantárgyi koncentráció, követelményrendszer a 

kisérleti tantervekben 

Mint azt korábban kifejtettük, a tantervek "minőségét" nagy 

mértékben befólyásolja, hogy megtalálták-e a tantervkészitők 

a tantárgyak közötti összhangot, sikerült-e a témákat úgy 

elrendezni - a tárgy sajátos logikájának megtartása mellett -, 

hogy azok egymásra épüljenek. A koncentráció megvalósitása 

/lásd! II. fejezet/ körültekintő munkát kíván. Együttmüködést 

igényel, mind a közismereti, mind a szakmai alapozó, mind 

pedig a szakmai tárgyak tantervkészitői és tankönyvszerzői 

között. 

Mindkét szakma III. éves szakmai tárgyainak tan-

anyagát heti bontásban témánként egymás mellé állitottuk 

azzal a céllal, hogy vizuálisan is áttekinthetővé váljon a 

tárgyak közötti kapcsolat /21. és 22.sz. melléklet/. 

A kiválasztott tárgyak - szakmai gyakorlat, szakmai ismeret, 

elektrotechnika és villamos mérések! közötti kapcsolat 

vizsgálata nem teljes, ehhez még a matematika és fizika tár-

gyak témákra bontása és besorolása is szükséges lenne. 

Arra azonban alkalmas, hogy néhány jellegzetes "elcsúszásra" 

felhivjuk a figyelmet. 

Az Elektronikai müszerész szakmában a villamos mérések tan-

tárgyban a 3-7•hétben tanulják a diákok a villamos mérőmüsze-

rek müködési elvét. A villamos áram mágneses hatását viszont 

elektrotechnikában csak a lo-12. hétben. 
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Átfedés is tapasztalható, ugyanis a szakmai gyakorlat 3-12. 

hetében a mérőmüszerek szerelési, hitelesitési feladatait 

gyakorolják. A III. osztályos elektronikus áramkörök és be-

rendezések tárgy tankönyvében meglehetősen sok és bonyolult 

képlet található, közöttük olyan is, amely feltételezi, hogy 

a tanulók ismerik az integrálszámitást. A matematika tanterv 

szerint ezt a témát a tanulók IV. osztályban tanulják. 

Az elemzés során megállapithátó, hogy ilyen jellegű 

témaelcsúszás illetve átfedés nem gyakori, a jó és gondos 

tananyagelrendezés, a tantárgyak közötti "munkamegosztás" 

jobb kihasználása gazdaságosabbá teheti az oktatást. 

Az ugyanazon téma több tárgyban való oktatása azt 

az érzést keltheti a tanulókban, hogy mást tanulnak egyik 

és mást a másik tárgy keretében. 

A követelményrendszer pontos és szabatos megfogal- 

mazása elengedhetetlen-feltétele a korszerű tantervnek. 

Mint emlitettük, a kisérleti szakmai tantervek nem bontják 

törzs— és kiegészitő anyagra a tananyagot, ami nem teszi 

lehetővé a minimum és optimum megállapitását. 

A követelmények meghatározásakor az ismeret, jár-

tasság, készség szintjét az elsajátitás szintjének tekinti. 

A korszerű követelménytaxonómia felfogásában az elérendő szint 

pontosabban meghatározható. Pozitivuma a szakmai kisérleti 

tanterveknek, hogy nem használja a "legyen fogalma", "halljon 

róla" stb. kifejezéseket, ami a korábbi tantervekben 

gyakran előfodult. 
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5., Javaslatok, útmutatások, felszerelési jegyzék 

A tantervek ezen fejezete részletes útmutatást ad a pedagó-

gusoknak az órákra, foglalkozásokra való felkészüléshez. 

Javaslatot tesz az egyes témák oktatása során alkalmazandó 

módszerekre, pedagógiai eljárásokra. Sokoldalúan tájékoz-

tat arra vonatkozóan is, hogy milyen szemléltetés, bemuta- 

tás segiti a legjobban a megértést, a tananyag feldolgozását. 

A szaktárgyak eredményes oktatásának feltétele, 

hogy az iskolában kialakitsák a szaktantermi rendszert. 

Valamennyi tantárgy számára fontosa a szertárral is rendel-

kező szaktanterem, a müszaki és szakmai tárgyak szempontjá-

ból azonban elengedhetetlen feltétel. A szaktanteremben ren-

delkezésre állnak mindazok az oktatástechnikai eszközök, 

amelyek beépithetők, szerves részévé tehetők az oktatásnak. 

A szaktanár "gazdának" érzi magát tantermében, fejlesztését 

személyes ügyének tekinti. . /64/ 

A kisérleti tantervek óraterve feszes, az oktatási 

órák hatékonyságának növelése nélkül nehezen dolgozható fel 

a tananyag. 

Az oktatástechnikai eszközök mellett kell a jó 

tankönyv, munkafüzet, esetleg programozott tankönyv. A tudás-

szint ellenőrzése, a felszinre került hiányosságok időbeni 

pótlása feltétele a sikeres továbbhaladásnak. A kisérlet 

során erre nagy figyelmet forditanak a pedagógusok. 

A tanulók tevékenykedtetése segiti a jobb elsajátitást. A 

tanulói gyakorlóeszközök szerepe egyre nagyobb mind az álta- 
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lános, mind a szakmai képzésben. 

A müszaki alapismeretek, mühelygyakorlat és szak-

mai gyakorlat, a villamos mérések tárgyak csak jól felsze-

relt mühelyekben és laboratóriumban oktatható. Különös gon-

dot kell forditani a gépek, szerszámok, müszerek korszerü-

ségére. Elavult, pontatlan eszközökkel nem tudjuk felkészi-

teni növendékeinket a jövő technikájára. 

A felszerelési jegyzék valamennyi tárgy tanmenetében megta-

lálható. Pontosán felsorolja azon eszközök, szerszámok, 

gépek, müszerek, segédeszközök körét, amely szükséges az 

oktatáshoz. 

A tárgyi feltételek- felhasználva a társadalmi és 

önerőből adódó lehetőségeket is - megteremthetők. Fontos 

emellett a pedagógusok szemléletének alakitása, munkakultú-

rájúk fejlesztése. Nagy segítséget nyújtanak ehhez a jó ta-

nári kézikönyvek is. 

A szinvonalas tanügyi dokumentumok, a jó tárgyi 

felszereltség és a korszerű pedagógiai müveltségü pedagógu-

sok együttes feltételei a kisérlet eredményességének, illetve 

az új iskolarendszer kidolgozásának, bevezetésének. 
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V. A kisérleti tantervek elemző értékelésének 

tapásztalatai, hiányosságai, további teendők 

Az egységes gimnáziumi—szakközépiskolai képzés 

kisérleti kipróbálás alatt van. Az oktatáshoz készitett 

dokumentumok a világosan körvonalazott cél—és feladatrend-

szer alapján készültek. 

A magyar közoktatás rendszerének fejlődése, vala-

mint a tantervelmélet áttekintése után dolgozatunkban két 

fő terület elemzését kiséreltük meg:  

a., az egységes képzés időszakában az általános 

müszaki müveltség kialakitása; 

b., a szakközépiskolai képzés tanügyi dokumentuma-

inak vizsgálata a villamosipari szakon. 

A müszaki alapképzést biztositó tantárgyak tan-

anyagát vizsgáltuk egyrészt abból a szempontból, hogy a 

III. osztályt gimnáziumban folytató tanulók megkapják—e 

azokat a technikai műveltségelemeket, amelyeket a jelenlegi 

fakultativ tantárgycsoportos oktatás megvalósit, másrészt 

elegendő alapot ad—e a szakközépiskolában továbbtanulók 

számára. Javaslatot tettünk a müszaki alapismeretek, illetve 

müszaki gyakorlatok tananyagának módositására, átcsoporto-

sitására. 

A villamosipari szakközépiskolai képzés tanterve-

inek és tankönyveinek vizsgálatát a korábbi oktatási 
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dokumentumokkal való összehasonlitás alapján végeztük. 

Megállapitásainkat ezen dokumentumok elemzése során feltárt 

összefüggések és gyakorlati tapasztalatok birtokában tettük. 

A vizsgálat nem terjedt ki /a kisérlet által mint lehetősé-

get biztositó/ röviditett idejü szakmunkásképzésre, illetve 

a technikusképzésre. Ezek elemzése, átgondolása újabb ered-

ményeket hozhat, amely jelentős mértékben befolyásolhatja 

a kísérleti oktatás dokumentumait. 

Az alapkoncepció helyességének megtartása mellett 

meggyőződésünk, hogy a kisérlet során még sok finomitásra, 

módositásra lesz szükség. Erre annál inkább is szükség van, 

mert, ha az egységes képzésre más ágazatok /mezőgazdaság, 

egészségügy, közgazdaság stb./ szakmai képzését is kivánjuk 

épiteni, újabb problémák merülhetnek fel. 

Az iskolarendszer távlati fejlesztésének kidol-

gozása nagy felelősséget ró mindazokra, akik ebben a munká-

ban részt vesznek. Segit a feladat megoldásában, ha a tu-

dományok eredményeit felhasználják, a kisérletek tanulságai 

alapján módositásokat hajtanak végre. 

A szakmai — müszaki képzés alapvető sajátossága-

it az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális 

Szervezete párizsi közgyülésén /1974. november 19—én/ 

elfogadott Ajánlásában a következőképpen fogalmazta meg: 

"A müszaki és szakmai oktatás, valamely szakterületre való 

é lőkészit élek ént, alapozza meg a tevékeny és kielégitő 
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életpályát és: 

a./ vezéssen olyan széleskörü tudás,. olyan alapkészsé-

gek megszervezéséhez, amelyek egy adott területen 

több munkakörben is felhasználhatók, igy az egyén 

nincs korlátozva pályaválasztási szabadságának 

gyakorlásában, s az egyik területről a másikra 

való későbbi átmenetel az életpálya során lehetsé-

ges; 

b./ ugyanakkor nyújtson alapos és szakositott előkészi-

tést az első elhelyezkedéshez és a tényleges gya-

korlatnak már alkalmazásban való megszerzéséhez;" 

/65/ 

A kornak megfelelő rendszerü, demokratikus elvekre 

épülő közoktatási rendszer tudja megteremteni a társadalmi—

népgazdasági— és egyéni érdek közötti összhangot. 
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15./ Horváth Géza: Szándékok és tények a középfokú beiskolá-

zásban. Pedagógiai Szemle i  1981. 6. sz. 941.p. 

16./ Monigl István: A népgazdasági tervezés és az oktatási 

rendszer kapcsolatai. Akadémiai Kiadó,` Bp., 1979, 26.p. 

17./ Idézett mü 	26 p. 

18./ Javaslat a közoktatás távlati fejlesztésére. = Közneve-

lés, 1981. 38. sz. 15. p. 

19./ Monigl István: A népgazdasági tervezés és az oktatási 

rendszer kapcsolatai. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979, 32 p. 

2o./ Ágoston György: Egységesül a középfokú oktatás. = Köz- 

nevelés, 1981.'8. sz. 3. p. 

21./ Javaslat a közoktatás távlati fejlesztésére. = Közneve-

lés, 1981. 38. sz. 12. p. 

22./ Ágoston György: Kisérleti terv a gimnáziumi és szakkö-

zépiskolai képzés átalakitására egységes középiskolai 

képzés differenciált ágazataivá. 

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominate 

Sectio Pedagógica etPsychologica No. 2o. Szeged, 1978, 

91.p. 

23./ Dr. Nagy Sándor: Didaktika. Tankönyvkiadö, Bp.-, 1969; 

37 p. 

24./ Dr. Ballér Endre: Tantervelmélet és tantervi reform. 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1981, 7 p. 

24/a. Horváth György: A tananyag és tankönyv struktúrája. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1972, 18 p. 

25./  Dr. Nagy József: Köznevelés és rendszerszemlélet. 

00K., Veszprém, 1979, 13o p. 

26./ Idézett mü 	13o p. 



27./ Horváth György: A tananyag és tankönyv struktúrája. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1972, 27 p. 

28./ Idézett mü 	39 p. 

29./ Idézett mü 	4o p. 

30./ Dr. Ballér Endre: Tantervelmélet és tantervi reform. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1981, 11 p. 

31./ Ballér Endre: Tanterv, vagy pedagógiai program? = Közne-

velés, 1976. 3o. sz . 11. p. 

32./ Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési 

célrendszer. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976, 

33./ Idézett mü 	83 p. 

34./ Idézett mü 	84 p. 

35./ Dr. Buzás László: Tantervelmélet. ELTE, TTK, 1979. 

Pedagógia stúdium sorozat.  

36./ Dr. Ballér Endre Tantervelmélet és tantervi reform. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1981, 55 p. 

37./ Ágoston György: Gondolatok a korszerű oktatásról. 

Pedagógiai Szemle, 1973. 3. sz. 3o8. p. 

38./ Bencsik István - Dr. Héberger Károly: Példák a tematikus 

tervezésre és ellenőrzésre a vasipari anyag- és gyártás-

ismeret tantárgy oktatásában. MUM  Módszertani Intézete, 

Bp., 1974, 9 p. 

39./ Dr. Ballér Endre:  Törekvések az értékelés alapjául szol- 

gáló egységes követelményrendszer kidolgozására. 

Szegedi Nyári Egyetem 1976. /TIT 13. sz./ 134. p. 

40./ Magyar Pedagógiai Lexikon II. Magyar Pedagógiai Társaság, 

Révai Irodalmi Intézet kiadása. Bp., 1934. 784. P.  

41./ Pedagógiai Lexikon IV. kötet /Főszerkesztő: Nagy Sándor/ 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1979,
. 26o-261. p. 
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42 . / 

43 . / 

44 . / 

Horváth György: A 

Tankönyvkiadó, Bp 

Dr. Orosz Sándor: 

1977, 18 p. 

Idézett mU 

tananyag és tankönyv struktúrája. 

. , 1972, 218 p. 

A tananyag elemzése. 00K, Veszprém, 

98 p. 

45./ Csákány Antal - Kiss István: Technikai műveltség - tech- 

nikai nevelés. = Magyar Tudomány, 1975. 3. sz. 166. p. 

46./ Dr. Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Bp., 

197o, 

47./ Rét Rózsa: Technikai műveltség - technikai nevelés. = 

Köznevelés, 1976. 17. sz. 9. p. 

48./ Az általános iskolai nevelés és oktatás terve III. 

Tankönyvkiadó, 1978, 389 p. 

49./ Gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Tankönyvkiadó, 

Bp., 1978, 

50./ Kisérleti anterv:Műszaki alapismeretek I-II. 

JATE Pedagógia Tanszék, 1979. 3. p. 

51./ Idézett mű 	7-8. p. 

52./ Roger Gal: Hol tart a pedagógia? Gondolat, 1967; 65 p. 

53./ V.ö.: Németh Ottó: MUM egyetemisták? = Szakmunkásnevelés, 

1976. 4. sz. 

54./ Kisérleti tanterv: Műhelygyakorlat I-II. 3-4. p. 

55./ Idézett mű 	6-7. p. 

56./ Kisérleti tanterv: Általános tantervi rendelkezések. 

34. P.  

57./ Kisérleti tanterv: Műszaki alapismeretek és Műhelygyakor-

lat. 

58./ Kisérleti tanterv: Munkavédelem. 
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59./ Székely Endréné és Szokolszky István: Didaktika. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1967, 81 p. 

6o./ Dr. Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Bp., 

197o, 15 p. 

61./ Kisérleti tanterv: Általános tantervi utasitások. 

26 és 28. p. 

62./ Földi Jenő - Szabó Gyula: A szakképzési kutatások néhány 

eredménye. = Pedagógiai Szemle, 1981. 4. sz. 3o1. p. 

63./ UNESCO Ajánlás a műszaki és szakmai oktatáshoz. 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványa. 35. p. 

64./ V.ö.: Németh Ottó .: Elektrotechnika szaktanterem kiala- 

kitása. 

65./ UNESCO Ajánlás a műszaki és szakmai oktatáshoz. 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványa. 

63. 19. p. 
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Irodalomjegyzék  

Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési cél-

rendszer. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976. 

Ágoston György: Egységesül a középfokú oktatás. Köznevelés, 

1981. 8. szám 

Ágostos György: Gondolatok a korszerü oktatásról. Pedagógiai 

Szemle, 1973. 3. szám 

Ágostos György: Kisérleti terv a gimnáziumi és szakközépiskolai 

képzés átalakitására egységes középiskolai képzés differenci-

ált ágazataivá. 

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominate 

Sectio Pedagógica  at  Psychologica No. 2o. Szeged, 1978. 

Dr. Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Bp., 197o. 

A korszerü tankönyv. Szerkesztette: Illés Lajosné Tankönyvkiadó, 

Bp., 1967. 

Fritz Baade: Versenyfutás a 2000. évig. Közgazdasági és Jogi Könyv- 

kiadó, Bp., 1965. 

Dr. Ballér Endre: Tantervelmélet és tantervi reform. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1981. 



- 1o5 - 

Dr. Ballér Endre: Törekvés az értékelés alapjául szolgáló 

egységes követelményrendszer kidolgozására. Szegedi Nyári 

Egyetem, 1976. /TIT 13.sz./ 

Bencsik István - dr. Héberger Károly: Példák a tematikus terve-

zésre és ellenőrzésre a vasipari anyág- és gyártásismeret 

tantárgy oktatásában. MUM Módszertani Intézet, Bp., 1974. 

J.S. Bruner: Az oktatás folyamata. Tankönyvkiadó, Bp., 1968. 

J.S. Bruner: Uj utak az oktatás elméletéhez. Gondolat, Bp., 

1974. 

Dr. Buzás László: Tantervelmélet. ELTE, TTK, 1979. Pedagógia 

stúdium sorozat 

Csákány Antal Kiss István: Technikai müveltség, technikai 

nevelés. Magyar Tudomány, 1975. 3. sz. 

Földi Jenő - Szabó Gyula: A szakképzési kutatások néhány 

eredménye. Pedagógiai Szemle, 1981. 4. sz. 

Roger Gal: Hol tart a pedagógia? Gondolat Kiadó, Bp., 1967. 

Horváth Géza: Szándékok és tények a középfokú beiskolázásban. 

Pedagógiai Szemle, 1981. 6. sz. 

Horváth György: A tananyag és a tankönyv struktúrája. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1972. 
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Inkei Péter - Kozma Tamás - Nagy József - Ritoók Pálné: 

Az ezredforduló iskolája. Tankönyvkiadó, Bp., 1979. 

Inkei Péter - Kozma Tamás: Célok és stratégiák a köznevelés 

fejlesztésében. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977. 

Javaslat a közoktatás távlati fejlesztésére. Köznevelés, 

1981. 38. sz. 

Kálmán György - Veress Judit: Mai iskolarendszerünk fejlődé-

se. Tankönyvkiadó, Bp., 1972. 

Dr. Komlóssy Ákos: Kis érle t a közoktatási rendszer átalakitá-

sára. Kézirat. Megjelenik: Ma és Holnap Fejér megyei pedagógi-

ai folyóiratban. 

Koncz János: Pedagógushivatás. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980. 

Magyar Pedagógiai Lexikon II. Magyar Pedagógiai Társaság, 

Révai Irodalmi Intézet kiadása, Bp., 1934. 

Mezei Gyula: A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerü-

sitésében. Tankönyvkiadó, Bp., 1978. 

Monigl István: A népgazdasági tervezés és az oktatási rendszer 

kapcsolatai. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 

Müveltségkép az ezredfordulón. Szerkesztette: Hegedüsné Láng 

Katalin, Kossuth Könyvkiadó, 1980. 
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Dr. Nagy József: A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1972. 

Nagy József: Köznevelés és rendszerszemlélet. 00K, Veszprém, 

1979. 

Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai 

Kiadó, Bp., 1980. 

Dr. Nagy Sándor: Didaktika. Tankönyvkiadó, Bp., 1969. 

Németh Ottó: Elektrotechnika szaktanterem kialakitása. . 

Szakoktatási Pedagógiai Intézet, Bp.,  1975. 

Németh Ottó: MiM egyetemisták? Szakmunkásnevelés, 1967. 4.sz. 

Engen P. Noveanu: Az oktatásprogramozás technikája. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1980. 

Dr. Orosz Sándor: A tananyag elemzése. 00K. 1977. 

Pedagógiai Lexikon IV. kötet Főszerkesztő: Nagy Sándor 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 

Rét Rózsa: Technikai műveltség — technikai nevelés. Köznevelés, 

1976. 17. - sz. 

Székely Endréné — Szokolszky István: Didaktika. Tankönyvkiadó, 

Bp., 1967. 



lo8 - 

Tankönyvekről - mindenkinek. Szerk.: Korlovitz János 

Tankönyvkiadó, Bp., 1980. 

Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1977. Tantervi, tanterv-

elméleti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 

UNESCO Ajánlás a müszaki és szakmai oktatáshoz. Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 

Utmutatá a szakmunkásképző iskola, valamint a szakmunkásképzést 

folytató szakközépiskola számára készülő szakmai tantervek 

szerzőinek és birálóinak. Szerk.:. Kardos Margit 

Szakoktatási és Pedagógiai Intézst, Bp., 1978. 

Tantervek: 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. Müvelődési 

Minisztérium, Bp., 1981. 

A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Oktatási Minisztérium, 

Bp., 1978. 

Szakközépiskolai óratervek. Oktatási Minisztérium, Bp., 1978. 

A szakmai nevelés és oktatás terve a szakmunkásképző iskolák 

számára 
601. sz. elektronikai műszerész 

504. sz. elektrolakatos 

Munkaügyi Minisztérium, Bp., 1980. 
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Szakmai szint a szakmunkásképzés számára 

6o1. sz. elektronikai müszerész 

5o4. sz . elektrolakatos 

Munkaügyi Minisztérium, Bp., 1979. 

Kisérleti tanterv: A villamosipari szakközépiskola illetve 

gyengeáramú ágazat oktatás és nevelés terve. 

József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged, 1979. 

Az ipari technikumok óra- és tarvitás. tervei. 

M. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Bp., 195o. 

Ipari Technikumok óra- és szaktárgyi tanitásterve. Hiradásipari 

szak. Kohó- és Gépipari Minisztérium, Bp., 1961. 

Általános tantervi rendelkezések a hiradástechnikai szakközép-

iskolák számára. Müvelődésügyi Minisztérium, Bp., 1969. 

Gimnáziumi fakultációs tantervek: 

1. Technika A, B, C, D változat 

2. Épitőipari müszaki rajz 

3. Fényképészeti ismeretek 

4. Gépipari müszaki rajz 

5. Postaforgalmi kezelés 

6. Programozási ismeretek 

7. Számitógépkezelői ismeretek 

8. Távgépiró kezelői ismeretek 

9. Természettudományi laboratórium 
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Gimnáziumi Szakközépiskolai 

képzés képzés szaK= 
munkás 
képzés 

Technikus 
képzés 

Egységes  

képzés  

2. sz. melléklet 

e Távlati iskolarendszer modellje 

V 

/V 

/1 

Tánulok száma Általános iskola- 
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5. számú melléklet 

A tudás szerkezete  

JLétezésil, 
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KIVULRŐL KAPOTT ALGORITMUS 

  

G.yakor— ~ BELSŐVÉ VÁLT ALGORITMUS 

 

lottság \I  MAXIMÁLIS GYAKORLOTTSÁG  



6. sz. melléklet 

A technikai ismeretek helye az ismeretek rendszerében, 

kapcsolata a természettudományos és társadalomtudományi 
ismeretekkel 

Forrás: Felhasznált irodalom: 47. mü. 
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8. számú melléklet 

Keresztesi Miklós - Szücs Ervin: Technika I. /R.sz. 131o./ 

gimnáziumi tankönyv tartalma: 

Előszó és útmutató 

Egy a sok közül 

I. Anyag- és energiaátalakitás 

1. Az anyag átalakitása 

2. Az energia 

3. Az otthon energiaellátása 

4. Energiatermelés 

A jövő energiatartalékai /0lvasmány/ 

5. A villamosenergia - hálózat 

6. Az energia tárolása 

7. A részek kapcsolata 

8. A rendszer - mint részrendszer 

9. Kölcsönhatás a környezettel 

lo. Hibakeresés 

11. A transzfer folyamat 

12. Az áramlás 

13. A szigetelők 

A félvezetők /Olvasmány/ 

14. Primer mennyiségek 

15. Időbeni változás 

16. Extenziv mennyiségek 

17. Transzfer paraméterek 

18. A teljesítmény 

19. Folytonos és diszkrét kimenet 

2o. A rendszer karakterisztikája 

II. A mérés 

1. Az érzékelés 



2./ 

2. Az érzékelés korlátai 

3. A mérőeszköz szükségessége 

4. A jelátalakitók 

5. A mérőrendszer karakterisztikája 

6. Mérőszám — mértékegység 

7. A mérési jeg'yzőkön'yv 

8. A mérési hiba 

9. A félvezető diódák /Gyakorlat/ 

III. Az erősitő 

1. Miért van szükség erősitőre? 

2. A kimeneti teljesitmény 

3. A rendszeren belüli energiatároló 

4. Elektronikus erősitő 

A magnetofon /olvasmány/ 

IV. A vezérlés 

1. A rendszer müködése 

2. A vezérlés feladata 

3. Vezérlési példák 

4. A vezérlés hatásvázlata 

5. Jelfogós áramkörök /Gyakorlat/ 

6. Programvezérlés 

7. A programszalag használata /Gyakorlat/ 

V. A szabályozás 

1. A szabályozás feladata 

2. A szabályozási kör 

3. Visszacsatolás 

4. A szabályozási kör elemei 

5. Szabályozási példák 



3./ 

VI. Összefoglalás 

VII. Függelék 

A, Tervezési és szerelési tudnivalók 

B, Munka— és egészségvédelem 

Ajánlott irodalom 



4./ 

Bágyi Péter - Kirchknopf Ede - Szücs Ervin: Technika II. 

/R.sz. K-48./ kisérleti tankönyv tartalma: 

Előszó 

I. Elemek 

1. A rendszer elemzésének célja 

2. Elemekre bontás 

3. Lényeges tulajdonságok /Az elemzés szempontjai/ 

4. Rendszertechnika 

5. A folyamatábra 

6. Szerkezeti elemek szabványositása 

II. Rendszerek 

1. A lakás 

2. A gép 

3. A termelés 

4. A lakóház 

5. A szállitás 

6. Információs rendszerek 

III. Összetett rendszerek 

1. Részrendszer 

2. Részfolyamat 

3. A város - példa az összetett rendszerre 

IV. Technikatörténeti kisenciklopédia 

Ajánlott irodalom 



9• számú melléklet 

Az I. osztály müszaki alapozó tárgyainak témái 

Hét Műszaki alapismeretek /heti 2 óra/ Mühelygyakorlat /heti 3 óra/ 

1 1. Bevezető ismeretek 

2 1.11. Bevezetés, üzemlátogatás 

3 2. Társadalom és gazdálkodás 

4 1.12. Mérés, ellenőrzés 

5 

6 1.13. Előrajzolás 

7 

8 3. A termelés 1.2. Forgácsolás nélküli 

9 alakitás 

lo Egyengetés, darabolás, 

11 4. A termékek előállitása nyirás kézi szerszámok- 

12 5. A termékek előállitásához kal 

13 szükséges anyagok 

14 1.3. Alakitás kézi forgácso- 

15 lással 

16 1.31. Fürészelés 

17 6. Anyagok alakitása, 

18 megmunkálása 1.32. Reszelés 

19 Fémek alakitása 

2o Fém és nem fém anyagok meg— 1.33. Fúrás 

21 munkálása forgácsolással 2. 	Szerelési gyakorlatok 

22 2.1. Kötések, kötésmódok 

23 Forgácsoló gépek 2.2. Korszerü kötések 

24 

25 

26 3. 	Gyakorló munkák, komplex 

27 7. Megmunkálásnál alkalmazott feladatok 
28 mérések 



      

2./ 

29 

3o 

31 

32 

     

  

8. Rendszerezés, tudás-

szintmérés 

   

       



Nafemat'ka 

T rmésze/faadományos  
tárgya/t  

, Geometria 
A,b~ázaló geomefria  

Műszaki  rajz 

Altalános-műszaki  
Sp e ci ál ~ s ~sz a km a~~ műszaki  

Elmélefi tárgyak  

Szakrnai gyakorlaf  

10. sz. melléklet  

A természettudományos, az általános- és speciális műszaki  

.tárgyak, a müszaki rajz és a szakmai gyakorlat kapcsolat rendszere  

Forrás: Székely Endréné - Szokolszky István.: Didaktika 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 48. p.  



ll.számú melléklet 

A szakmai szint tartalma: 

a./ A szakma munkaterülete /alapszakmai képzés esetén a 

leágazó szakmák munkaterülete is/. 

b./ A szakma igénye a gyakorlat területén 

1. Technológiai folyamatok elvégzése, javitási munkák. 

Főbb munkatermékek. Nyersanyagok, segédanyagok. 

2. Mérőmüszerek kiválasztása és használata. 

3. Mérések végzése. 

4. Müszaki dokumentációk ismerete, használata. 

5. Baleseti lehetőségek és munkaártalmak. 

6. Munkafeladatok. 

7. Főbb selejtokok. 

c./ Igények a szakma elméleti ismeretei területén. 

/A szakmai elméleti ismeretek követelményrendszere a 

szakmai gyakorlat anyagára épül./ 

d./ A szakmai elmélet természettudományokkal való kapcsola-

ta. /Matematika, fizika, biológia stb./ 

e./ A szakma fejlődésének várható tendenciái. 

/Anyagban, technológiában, munkatermékben, termelésben, 

munkaszervezésben stb./ 

f./ Pszichikai, fiziológiai, értelmi előfeltételek. 

/Személyiségvonások, egészségi állapot, mozgáskészség és 

ügyesség, figyelem, értelem stb./ 



12. számú melléklet 

Villamosipari technikum óraterve 195o/51. tanév 

Tantárgy 
Osztály 

I. II. III. IV. 

1. Magyar 3 3 1 1 

2. Történelem és társadalomtudomány 2 2 4 4 

3. Politikai gazdaságtan - - 2 3 

4. Orosz nyelv 3 2 2 2 

5. Matematika 5 4 3 3 

6. Fizika 2 2 2 - 

7. Kémia 3 - - - 

8. Ábrázoló geometria 4 - - - 

9. Szabadkézi rajz 4/0 - - - 

lo. Munkaegészségtan - 2 - - 

11. Testnevelés 2 2 2 2 

12. Szakrajz 0/2 2 3 3 

13. Mechanika 0/2 2 - - 

14. Elektrotechnika - 3 ,6 7 

15. Anyag- és gyártásismeret - 2 3 - 

16. Általános géptan - - - 3 

17. Gép- és műszerelemek - 2 2 - 

18. Gyakorlatok 8 8 l0 12 

Összesen 36 36 4o 4o 



2./ 

1. Az egyes szakmai elméleti tantárgyak tananyagtartalmát 

vizsgálva: 

a., gépészeti jellegü ismereteket nyújt: 

Mechanika /I-II. osztály/ 	összesen: 	3 óra 

Anyag- és gyártásismeret 

/II-III. osztály/ 	összesen: 	5 óra 

Általános géptan /IV. osztály/ összesen: 	3 óra 

Gép- és műszerelemek /II. osz- 

tály/ 	 összesen: 	2 óra 

Szakrajz /I-II. osztályi 	összesen: 	3 óra 

16 óra 

b., szakmai alapozó ismereteket nyújt: 

Elektrotechnika /II. osztály/ összesen: 	2 óra 

Gép- és műszerelemek /III. osz- 

tály/ 	 összesen: 	2 óra 

Szakrajz /III. osztály/ 	összesen: 	3 óra 

Munkaegészségtan /II. osztály/ összesen: 	2 ára 

9 óra 

c., villamosipari szakelméleti ismereteket nyújt: 

Elektrotechnika /III. IV. osz- 

tály/ 	 összesen: 	13 óra 

Szakrajz /IV. osztály/ 	összesen: 	2 óra 

15 óra 



3./ 

2. A szakmai gyakorlat tartalma: 

a., Fémipari alapképzés /I. II. osztály/ összesen: 	16 óra 

b., Forgácsolás, természettani ismeretek 

• 	/III. osztály I. félév/ 	összesen: 	5 óra 

c., Erősáramú szerelések, villamos— 

mérési gyakorlatok /III. osztály 

II. - félév/ 	 összesen: 	5, óra 

d., Szerszámgépeken gyakorlás, gép- 

termi gyakorlatok /IV. osztály 

1/3 év/ 	 összesen: 	4 óra 

e., Rádiókészülékek épitése, gyenge- 

áramú gyakorlatok /IV. osztály 1/3 év/ összesen: 	4 óra 

f., Távjelző és távbeszélő szerelések 

/IV. osztály 1/3 év/ 	összesen: 	4 óra 

A négy évfolyami heti 38 gyakorlati óraszámán belül: 

gépészeti—fémipari jellegű: 	25 óra 

villamosipari jellegü: 	13 óra 

Megjegyzés: a tanterv részletes útmutatót, módszertani aján-

lást, . követelményszintet, eszközjegyzéket nem 

tartalmaz. 



13. számú melléklet 

Hiradásipari technikum óraterve 1961. 

Tantárgyak O s z t á l y 

I. II. III. IV. 

1. Magyar 3 3 2 2 

2. Orosz nyelv 2 2 2 2 

3. Történelem 2 2 2 2 

4. Földrajz 2 - - - 

5. Matematika 5 4 3 3 

6. Fizika 2 2 - - 

7. Kémia 3 - - - 

8. Szabadkézi rajz 2 - - - 

9. Ábrázoló geometria 3 - - - 

lo. Testnevelés 2 2 2 2 

11. Munkaegészségtan 1 - - - 

12. Szakrajz - 3 2 - 

13. Technológia 2 3 2 4 

14. Mechanika és szilárdságtan. - 3 - - 

15. Elektrotechnika - 5/3 - - 

16. Villamos gépek - - 2 - 

17. Műszerelemek - - 2 - 

18. Távjelző és távbeszélő technika - - 3 2 

19. Vezetékes átviteltechnika - - - 2 

2o. Elektronika - - 2 2 

21. Rádiótechnika - - 2 2 

22. Automatika - - - 2 

23. üzemgazdaságtan - - 1 1 

24. Laboratóriumi mérések - o/2 2 3 

25. Mühelygyakorlatok 8 g 8 8 

Össesen 37 37 37 37 



1. A szakmai elméleti tárgyak tananyagtartalma alapján: 

a., gépészeti jellegű ismereteket nyújt: 

Mechanika /II. osztály/ 
	

összesen: 
	

3 óra 

Technológia /I.II.III. osztály/ 
	

összesen: 
	

7 óra 

Szakrajz /II. osztály/ 
	

összesen: 
	

3 óra 

Műszerelemek /III. osztály/ 
	

összesen: 
	

2 óra 

15 óra 

b., szakmai alapozó ismereteket nyújt: 

Elektrotechnika /II. 

Munkaegészségtan /I. 

Üzemgazdaságtan /III. 

tály/ 

Villamos gépek /III. 

osztály/ 

osztály/ 

IV. osz- 

osztály/ 

összesen: 	4 óra 

összesen:. 	1 óra 

összesen: 	2 óra 

összesen: 	2 óra 

9 óra 

c., hiradásipari szakmai ismereteket nyújt 

összesen: 	5 óra 

Távjelző és távbeszélő technika 

/III. IV. osztály/ 

Vezetékes átviteltechnika 

/IV. osztály/ 

Elektronika/III. IV. osztály/ 

Automatika /IV. osztály/ 

Rádiótechnika /III. IV. osztály/ 

Laboratóriumi mérések /II. III. 

IV. osztály/ összesen: 	6 óra 

összesen: 	2 óra 

összesen: 
	

4 óra 

összesen: 
	

2 óra 

összesen: 
	

4 óra 

23 óra 



3./ 

2. A mühelygyakorlatok tartalma: 

a., Fémipari alapkézés /I. II. osztály/ összesen: 16 óra 

b., Erősáramú mühelygyakorlatok /III. 

osztály/ 	 összesen: 	3 óra 

c., Távjelző és távbeszélő technikai, 

valamint rádiótechnikai gyakorlatok 

/III. IV. osztály/ 	összesen: 13 óra 

A négy évfolyam heti 32 órás mühelygyakoralából a gépészeti 

illetve szakmai jellegű tartalommal rendelkező óraszám 

aránya: 16-16. 

Megjegyzés: A tanterv részletes tantervi útmutatót, módszerta-

ni utalást is ad, követelményszint meghatározás. 

és eszközjegyzék nem található a tantervben. 



14. számú melléklet 

Hiradástechnikai szakközépiskola óraterve /1969./ 

Tantárgyak 
O s z t á ly Összes 

óra I. II . III. IV. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

lo. 

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

2o. 

21. 

Magyar nyelv és irodalom 

Orosz nyelv 

Történelem 

Világnézetünk alapjai 

Gazdasági földrajz 

Matematika 

Fizika 

Kémia 

Biológia 

Testnevelés—honvédelmi ism. 

Osztályfőnöki óra 

Munkavédelem 

Műszaki rajz  

Elektrotechnika 

Technológia 

Szakrajz 

Finommechanikai elemek 

Vezetéknélküli hiradástech. 

Vezetékes hiradástechnika 

Automatika 

Üzemgazdaságtan 

3 

2 

2 

2 

5 

3 

4 

1 

IND 

3 

2 

3 

2 

2 

MIND 

4 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

3 
IND 

ONO 

2 

1 

ISM 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

VIM 

387 

258 

258 

90 

66 

486 

198 

132 

66 

258 

129 

33 

99 

165 

29 

2 

IMP 

31 

23 

2 

2 

2 

ONO 

IIMI 

29 

13 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

28 

16 

3 

4 

2 

2 

1 

28 

2625 

288 

132 

132 

285 

126 

126 

30 

3744 



2./ 

22. Szakmai gyakorlatok 

a., Műhelygyakorlatok 

b., Villamos müszerek és 

mérések 

Összesen 

Nyári szakmai gyakorlatok 

31 

6 

MEW 

29 

6 

28 

7 

3 

28 

7 

3 

3744 

837 

288 

37 

2 

38 

4 

38 

4 

38 

IWO 

4869 

/hetekben/ 

1. Az egyes szakmai elméleti tárgyak tananyagtartalma alapján: 

a., gépészeti jellegű ismereteket nyújt: 

Technológia /I. II. osztály/ 	összesen: 	3 óra 

Szakrajz /I. II. osztály/ 	összesen: 	5 óra 

Finommechanikai elemek 	.. 

/II. III. osztály/ 	összesen: 	4 óra 

12 óra 

b., szakmai alapozó ismereteket nyújt: 

Elektrotechnika /I.II. osztály/ összesen: 	5 óra 

Munkavédelem /II. osztály/ 	összesen: 	1 óra 

Üzemgazdaságtan /IV. osztály/ 	összesen: 	1 óra 

7 óra 



3./ 

c., hiradástechnikai szakmai ismereteket nyújt: 

Technológia /II. III. IV. osztály/ összesen: 	6 óra 

Szakrajz /III. osztály/ 	összesen: 	2 óra 

Vezetéknélküli hiradástechnika 

/III. IV. osztály/ 	összesen: 	9 óra 

Vezetékes hiradástechnika 

/III. IV. osztály/ 	összesen: 	4 óra 

Automatika /III. IV. osztály/ 	összesen: 	4 óra 

25 óra 

2. A szakmai gyakorlat keretében került oktatásra a villamos 

müszerek és mérések tárgy is. A mühelygyakorlat és mérések 

tananyagtartalma: 

a., Fémipari alapképzés /I. osztály/ 	összesen: 	6 óra 

b., Forrasztás, hiradásipari szerelvé- 

nyek készitése /II. osztály/ 	összesen: 	6 óra 

Egyenáramú és váltakozó áramú áram- 

körök mérése /II. osztály/ 	összesen: 	3 óra 

c., Rádiókészülékek alapáramköreinek 

épitése /III, osztály/ 	összesen: 	7 óra 

Összetett áramkörök mérése 

/III, osztály/ 	összesen: 	3 óra 

Rádiókészülékek, tv készülékek 

áramköreinek épitése, hangolása. 

Távjelző technikai áramkörök épitése 

/IV. osztály/ 	összesen: 	7 óra 

Rádió és tv készülékek mérései 	összesen: 	3 óra 



4./ 

A négy évfolyam heti 35 órás szakmai gyakorlatában 

mindössze 6 órában végeznek mechanikus, fémipari munkát. 

Megjegyzés: A tanterv a korábbiakhoz képest bővült felszere-

lési jegyzékkel és utalás történik a követel-

ményszintre. 



15. számú melléklet 

Óraterv a kisérleti iskola  számára,  

villamosipari szakon /V. évfolyam nélkül!/ 

Tantárgyak I. II. III. IV. 

I. Általánosan müvelő tárgyak 

1. Magyar nyelv 2 1 1 1 

2. Magyar irodalom 2 2 2 2 

3. Történelem 2 2 2 2 

4. Világnézetünk alapjai - - - 2 

5. Orosz nyelv 2 2 - - 

6. 2. idegen nyelv 2 2 - - 

7. Matematika 5 4 3 3 

8. Fizika 2 3 2 - 

9. Kémia 2 4 - - 

lo. Biológia - 2 - - 

11. Földrajz 3 2 - - 

12. Ének-zene 1 1 - - 

13. Rajz- és müalkotás elemzés 2 - - - 

14. Testnevelés 3 3 3 3 

15. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

16. Műszaki alapismeretek 2 3 - - 

17. i+ühelygyakorlat 3 5 - - 

II.  Szakképző tárgyak 

18. Gépészeti ismeretek - - 3 - 

19. Technólógia - - 3 3 
2o. Elektrotechnika - - 5/2 - 
21. Villamos gépek és berendezések - - 0/3 4 
22. Szakrajz 

- - 2 2 



3 

8 

2 

2 

23.  

24.  

25.  

26.  

Villamos mérések 

Szakmai gyakorlatok 

Fakultativ tantárgy 

Szabadon választható nyelvi 

órák 

37 

Nyári szakmai gyakorlat 

/4 -4-4-2—o hét/ 

38 

IMD 

IMO 

2 

IMP 

2 

2 

VMS 

2 

2./ 

1. A kisérleti tanterv tananyagtartalma alapján a müszaki 

elméleti tárgyak a következő ismereteket közvetitik: 

a., gépészeti jellegű ismereteket nyújt: 

Gépészeti ismeretek /III. osztály/ 	összesen: 	3 óra 

Szakrajz /III. osztály/ 	összesen: 	2 óra 

Technológia /III. osztály/ 	összesen: 	3 óra 

8 óra 

b., szakmai alapozó jellegü ismereteket nyújt: 

Müszaki alapismeretek /I. II. osztály/ összesen: 5 óra 

Elektrotechnika /III. osztály/ 	összesen: 4 óra 

9 óra 

c., szalmai ismereteket nyújt: 

Technológia /IV. osztály/ 
	

összesen: 3 óra 

Villamos gépek és berendezések 

/illetve Elektronikus áramkörök és 

berendezések/ III. IV. osztály 	összesen: 5,5 óra 



3./ 

Szakrajz /IV. osztály/ 

Villamos mérések /III. IV. osz-

tály/ 

Fakultativ tantárgy /IV. osz-

tály/ 

összesen: 

összesen: 

összesen: 

2 óra 

5 óra 

2 óra 

17,5 óra 

2. A mühe lygyakorlatok és szakmai gyakorlat tantárgyak 

tananyagtartalma: 

a., Anyagok kézi megmunkálása /I. osztály/ összesen: 3 óra 

b., Anyagok gépi megmunkálása, villamos 

és vegyipari alapműveletek /II. osztály/ összesen: 5 óra 

c., Villamos szerelvények készitése, alap- 

áramkörök épitése, alapkapcsolások 

készitése /III. osztály/ 	összesen: 7 óra 

Erősáramú ágazat III. osztály I. fél- 

évében gépészeti gyakorlatokat végez- 

nek a tanulók 

d., Erősitők, impulzustechnikai áramkörök 

épitése, speciális müszer—áramkörök 

készitése /IV. osztály/ 	összesen: 8 óra 

Az egységes képzés szakaszában /I. II. osztály/ kapott ismere-

tekre épit a speciális szakmai gyakorlat. 



16. számú melléklet 

6ol.sz. Elektronikai müszerész szakközépiskola 

óraterve /1978./ 

Tantárgyak 	I. 

1. Magyar nyelv és irodalom 	3 

2. Orosz nyelv 	2 

3. Történelem 	2 

4. Világnézetünk alapjai 	- 

5. Matematika . 	5 

6. Fizika 	 3 

7. Elektrotechnika 	2 

Heti óraszám 
II. 	III. IV. 

3 3 3 

2 2 2 

2 2 2 

- - 2 

5 4 2 

3 - - 

3 - - 

8. Kémia 	 4 

9. Testnevelés 	3 

lo. 	Osztályfőnöki óra 	1 

11. Fakultativ tantárgy 	- 

12. Szakrajz 	3 

13. Anyag- és gyártásismeret 	2 

14. Szakmai ismeret 	- 

15. Müszerek és mérések 	- 

16. Ipari elektronika 	- 

17. Üzemgazdaságtan 	- 

18. Munkavédelem 	- 

19. Mechanikus műszerelemek 	2 

2o. 	Szakmai gyakorlat 	6 

Heti óraszám összesen: 38  

- - - 

3 2 2 

1 1 1 

- - 2 

2 

2 

3 5 5 

2 3 3 

- 1 

- 1 

1 

- 

6 14 14 

38 38 38 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat 

/4 - 4 - 4 - o hét/ 



Tantárgyak I. 

1. Magyar nyelv és irodalom 	3 

2. Orosz nyelv 	2 

3. Történelem 	2 

4. Világnézetünk alapjai 	— 

5. Matematika 	5 

6. Fizika 	 3 

7. Elektrotechnika 	2 

8. Kémia 	 4 

9. Testnevelés 	3 

lo. Osztályfőnöki óra 	1 

11. Fakultativ tantárgy 	— 

12. Szakrajz 	 3 

13. Anyag— és gyártásismeret 	2 

14. Szakmai ismeret 	1 

15. Müszerek és mérések 	— 

16. Ipari elektronika 	— 

17. Üzemgazdaságtan 	— 

18. Munkavédelem 	— 

19. Szakmai gyakorlat 	6 

Heti óraszám összesen: 37 

17. számú melléklet 

5o5-1. sz. Villanyszerelő, erősáramú berendezés— 

szerelő szakközépiskola óraterve /1978./ 

Heti óraszám 
II. 	III. IV. 

3 3 3 

2 2 2 

2 2 2 

— 2 

5 4 2 

3' — — 

3 — — 

— — — 

3 2 2 

1 1 1 

— — 2 

2 — — 

1 — — 

3 5 4 

2 3 2 

— 1 — 

— — 1 

1 — — 

6 14 14 

37 37 37 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat 

/4-4-4 —o hét/ 
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7. Tápegységek /8 óra/ 

8. Müveleti erősitők /13 óra/ 

Szinuszos oszcillátorok 

/5 óra/ 

lo. Impulzustechnikai áramkörök 

/12 óra/ 

19. számú melléklet 

Összehasonlitás a kisérleti tanterv és a 

szakmunkásképző iskolai tanterv témái között /6o1. sz. 

elektronikai müszerész szakma/ 

Elektronikus áramkörök 	Szakmai  ismeret 

és berendezések 

III. osztály 

Bevezetés /2 óra/ 

2. Az áramköri technika alapjai 

/6 óra / 

3. Elektroncsöves elektronikus 

áramkörök /8 óra/ 

4. Félvezető eszközök és alkalma-

zásuk /28 óra/ 

IV. osztály 

5. Kisjelű erősitők /lo óra/ 

6. Nagyjelű erősitők /8 óra/  

I. osztály 

1. Bevezetés /1 óra/ 

2. Elektroakusztikai alapfogal-

mak /4 óra/ 

3. Elektronikus passziv áram-

köri elemek /10 óra/ 

4. Elektroncsövek /16 óra/ 

5. Félvezetők /56 óra/ 

6. Egyenirányitó kapcsolások 

/14 óra / 

7. Erősitő alapkapcsolások, 

visszacsatolások /40 óra / 

8. Szelektív erősitők, keve-

rők, demodulátorok /38 óra/ 

9. Szélessávú erősitők, impul-

zustechnikai áramkörök 

/40 óra/ 

lo. Digitálistechnikai áram-

körök /26 óra/ 



2./ 

11. Hangolt erősitők /4 óra/ 

12. Frekvenciatranszponálás 

/8 óra/ 

13. A hang- és képátvitel 

technika alapjai /18 óra/ 

14. Az eléktronikuB müszertechni-

ka alapjai /18 óra/ 

11. Stabilizátorok /9 óra/ 

II. osztály 

12. Mérőhidak /8 óra/ 

13. Elektronikus feszültség-

mérők /25 óra/ 

14. Jelgenerátorok /21 óra/ 

15. Oszcilloszkópok /32 óra/ 

16. Frekvenciamérők /14 óra/ 

17. Vobulátorok /16 óra/ 

18. AM-FM rádió adás-vételtechni-

kája /17 óra/ 

19. TV adás- és vételtechnika 

/21 óra/ 

2o. Orvosi elektronika /3o óra/ 



2o. számú melléklet 

Tananyagterv összehasonlitás a technológia 

tantárgyban 

Gyengeáramú ágazat Erősáramú ágazat 

III. osztály III. osztály 

1. Bevezetés 1. Bevezetés 

2. Megmunkálási pontosság 2.  Megmunkálási pontosság 

3.  Metallográfia 3. Metallográfia 

4. Acélok és öntöttvasak tu-

lajdonságai  

4. A szennyező és ötvöző elemek 

az acélok és öntöttvasak 

tulajdonságaira 

5. Forgácsolás 5. Hőkezelések 

6. Hőkezelések 6. A forgácsolás elemei 

7. Nemesfémek és ötvözeteik 7. Melegalakitó eljárások 

8. Forrasztás, hegesztés 8. Hegesztés, forrasztás 

9. Forgácsolás nélküli alaki-

tások 

9. Hidegalakitó eljárások 

lo. Lemezalakitások az elektro-

nikai iparban 

lo. Rendszerezés, ismétlés 

11. Ismétlés, rendszerezés 

IV. osztály IV. osztály 

1. Villamosipari szigetelő anya-

gok 

1. Bevezetés 

2. Műanyagok 2.  Dinamó— és transzformátor-

lemezek 

3.  Ellenállások és gyártásuk 3. Tekercselési anyagok 

Kondenzátorok gyártása 4. Villamos szigetelőlakkok. 

Impregnálás 



2 . 

5. Tekercsek és transzformátorok 

gyártása 

6. Félvezető elemek gyártása 

7. Az elektronikai tömeggyártás 

8. Az elektronikai alkatrész-

gyártás 

9. Fényforrások gyártása 

lo. Hibalehetőségek 

11. Felületek kikészitése és 

csikozása 

12. Hangszigetelés  

5. Villamos szigetelőanyagok 

6. Kiöntőanyagok 

7. Villamos forgógépek teker-

cseinek gyártása és szerelése 

8. Villamos forgógépek 

csúcsérintkezői 

9. Villamos forgógépek vastesté-

nek gyártása 

lo. Transzformátorok szerkezete 

és gyártása 

11. Ragasztás 

12. Rendszerező ismétlés 
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